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ةمدقملا

هللالوسردجمىلعمالسلاوةالصلاو،هللدمحلاو،هللامسب

:دعبو

لوصأيفبوتكملصأمهأةيشابتسرلاةلاسرلاباتكلااذهيفمدقن

دجتدعبةيريصنلاةديقعلايفةسسؤمةيصخشمظعألةيريصنلاةديقعلا

نامتكلاوةيقتلايفمهتداعك–اهدوجونويريصنلاركنأاملاطةلاسرلاهذه

اهمسابةيشابتسرلاركذدقو.نيتطوطخماتلازالاهنمنيتخسندوجومغر

نود...نامديرفويودبنمحرلادبعكةيريصنلاتاساردلابنيمتهملاضعب

نمخسنلاىدحاىلعلصحننأانلفورظلاترسيدقو.اهيلعاعلطينأ

اهقيقحتلانيعسفةصاخلاةيريصنلاتابتكملاىدحإنمةيشابتسرلا

اذهيفاهانجرخأىتحتايناكمإلاوفورظلاتحاتأامبسحباهميدقتو

نيمتهملايدينيبنوكتلةيريصنلاةديقعلارداصمرشنراطإيفباتكلا

.ةيريصنلاتاساردلاب

مدقيذلا،ةيشابتسرلاةلاسرلانملوألاءزجلاوهباتكلااذهنوكيس

ةيهولألابقلعتياميفةيريصنلاةديقعلالوصأمهألاًحرشاهفلؤمهيف

..رانلاوةنجلاوخسانتلاوثعبلاوقلخلاوناكرالاوةوبنلاويحولاو

يذلاةيشابتسرلاةلاسرلاهقفوهواهلممتملايناثلاءزجلااقحالرشننسو

يتلاعيضاوملانمددعلاًحرشناكوةلاسرلاهفيلأتدعبيبيصخلاهفلأ

.لوألامسقلايفتءاج



:باوبأةثالثنمانيدينيبيذلاباتكلااذهفلأتي

:لوصفةثالثنمةيدقنةساردوه:لوألابابلا

روطتةضيرعلاطوطخلابحرشتةيخيراتةمدقمنعةرابع:لوألالصفلا

ةقرفلاروهظىتحوأبسنبهللادبعمايأذنمةينطابلاقرفلاقرفلا

.يريمنلاريصننبدجمديىلعةيريصنلا

نادمحنبنيسحلاةيشابتسرلاةلاسرلافلؤمنعةسارد:يناثلالصفلا

.ىبيصخلا

.ةيشابتسرلاةلاسرللةيقيثوتوةيفيرعتةسارد:ثلاثلالصفلا

.ةيشابتسرلاةلاسرللالماكيلصألاصنلاوهو:يناثلابابلا

طوطخملالصألانمجذامنتنمضتيتلاقحالمللهانلعج:ثلاثلابابلا

ةلاسرلانمضتدرويتلاتاحلطصملاومالعاللمجارتو.ةيشابتسرلل

مالعأللةعونتملاةيئابفلألاسراهفللةفاضإلاب.ةيشابتسرلا

عجارملاورداصملابةمئاقاًريخأو...بهاذملاوقرفلاونكامألاوتاحلطصملاو

.باتكلااذهيطاهيلعاندمتعايتلا

هجولضفأىلعةيشابتسرلاةلاسرلاميدقتلاندهجانلذباننأمغرو

اوهسوأاريصقتوأالهجاهكرادتعطتسن



فيرعتىلإءيشلكلبقفدهييذلالمعلااذهيفمهاسنملكركشأو

عممويلااهضوختيتلاةيدئاقعلااهتكرعميفاهتيعوتوةملسملاةمألا

تحابتسايتلاةيريصنلاةقرفلامهسأرىلعوةينطابلاقرفلاباحصأ

.ماشلادالبيفرجشلاورجحلاورشبلاتلتقولاومألاوضارعألاوءامدلا

يلعلامجءاور

١٤.٢لوليأ٢٧-تبسلا

١١



12



13



ابلاطلل

كلذللا



لوألالصفلا

ةيريصنلاىلإةيئبسلانمةالغلاةلحر

ةديقعلاءوشنللصفموقيقدريسميدقتةمدقملاهذهيفيوننالاننإ

اموريصننبدجمنمزةديقعونيدكاهروهظىتحوةيادبلاذنمةيريصنلا

نوكيلاهعضوميفرومألاعضيرصتخمضرعميدقتيوننامردقب،هدعب

ىلإلصوىتحنمزلاربعروطتفيكوولغلاأدبفيكةنيبىلعىراقلا

هتافلؤممهأيفيبيصخلانادمحنبنيسحلااهلصأيتلاةيريصنلاةلوقملا

.ةيشابتسرلاةلاسرلاوهو

:ةيئبسلا ههج

دعبنايفسيبأنبةيواعموبلاطيبأنبيلعاهيفلتاقتيتلاةرتفلالالخ

موقىلعّرمقارعلايفيلعدوجوءانثأو،نافعنبنامثعةفيلخلالتقم

:مهللاقف،اًراهننوبرشيونولكأيمهدجوفناضمررهشيفهباحصأنم

:اولاق؟باتكلالهأنمفأ:لاق.امهنمةدحاوالواولاقف؟ىضرممأرفسأ

!تنأتنأ:اولاقف،هيلإاوماقف؟ناضمرراهنيفلكألالابامف:لاق.ال

مهباتتساف،هللاديبعنمدبعانأامنإمكليو:لاقف...هتيبوبرىلإنوئموي

امهنيبحتفونيرئبرفحومهقاثودشبرمأف،مهرفكومهلوقىلعاورصأف

تبشفرمأىتحمهرفكىلعاولازالفمهيلعنخدونيرئبلادحأيفمهلعجو

اوقرحأومهيفرانلا

–نماثلاءزجلا-ميهاربالضفلاوبأدجمقيقحت-ةغالبلاجهنحرشديدحلايبأنبا)

هاكرشويلحلايبابلاىسيعةيبرعلابتكلاءايحاراد(١٩٦٠)-١٩١ص

١ c



ةينطابلاراكفألانعخيراتلاباتكركذتاملوأيهةثداحلاهذهتناك

لكةديعبومالسإلانعةبيرغةركفيهو(صاخشألاهيلأت)يهوىلوألا

نمتسيلةركفيهلب،مالسإلااهبءاجيتلاديحوتلاةديقعنعدعبلا

مالسإلالبقةيلهاجلابرعنعفرعيملذإ،الصأيلهاجلابرعلاثوروم

ءارونأىلعلدياممهللاةبترملرشبلانماًدحأاوعفروأاًرشباودبعمهنأ

نيملسماوسيلوابرعاوسيلمهوكلذلثمىلعاوداتعاماوقأكلذلثم

كلذءارومهمهنأبسرفلاىلإةراشإلاعيطتسنرسيوةلوهسلكبو.الصأ

تلكشدقومههيلأتومالسإلالبقةرساكألاةدابعىلعسرفلاداتعاثيح

نممهدرشومهبمالسإلاىكنأنيذلاكئلوألاًبسانماًعترمةئيبلاهذه

خيراتلانأكو،دوهيلإمهبدصقأ،اونمأنيذللةوادعدشألاوبرعلاةريزج

هلعفاولواحىلوألاةيحيسملابدوهيلاهلعفيذلاسفنف،هسفنديعي

يتلاصلاخلاديحوتلاةركفهيوشتوهلخادنمهيلعموجهلاوهومالسإلاب

.نيقولخملادبعينيدىلإدحألادحاولاهللادبعينيدنمهليوحتواهتزيم

:ديدحلايبأنبالوقيو

ىراصنلاهيمستنموألوؤاشهبماقاميفةينارصنلاخيراتيفهليثمهلأبسنباهبماقام)

وحيسملانيدقنتعامثمهبلكنونييحيسملاىذإنمموايدوهيناكيذلا(سلوبسيدقلا)

نيدىلإهدحوهلليديحوتنيدنمهلوحثيحهتقيرطىلعنكلونادلبلايفهبرشبيقفط

عاطتسافنييحيسملادنعوهامكهلإىلإيبننمىسيعهناكمنمعفروثولاثىلعمئاق

ناريبكلالوألانيطنطسقروطاربمألاىلعاقحالرمألالهسامماهلخادنمةيحيسملاميطحت

ناميالاروتسدرقايذلاريهشلاةيقينعمجميفيحيسمسابلبةينامورلاةينثولاعرشي

باتكعوضوملااذهنعتامولعملانمديزملعجار.سدقملاثولاثلاةركفلصاويحيسملا

.ناونعلاسفنلمحييذلابطقدلاخباتكاضياو،يلاوحلارفس–ةيناملعلا

٦١



نيرهاجملليلعقرحةثداح)ةثداحلاهذهىنماهوحنوأةنسلعلو

ريمأةافودعبمالسإلابرتستيايدوهيناكوأبسنبهللادبعرهظ(هتيهولاب

١ةيئبسلااومسفموقهعبتاومالسلاهيلعنينمؤملا

هتفالخرخاوأيفونافعنبنامثعمايأذنمرهظأبسنبانأةقيقحلايفو

بارعأةراثتساعاطتسافنامثعىلعضيرحتلايفاًريبكاًرودهلناكو

يبأنبدمحمكةباحصلاءانبأنماضعبورصملهأنماضعبوقارعلا

ريمأنولتقيوةنيدملاىلإنوريسيمهلعجىتح...ةفيذحيبأنبدجموركب

هلناكوبلاطيبأنبيلعةفالخيفرهظمث،نافعنبنامثعنينمؤملا

:هلوقبكلذيتخبونلاركذيذإ،يلعيفةلاقم

ملسأيدوهيوهو:أبسنبهللادبعباحصأمهولغلابتلاقةقرفلوأو"

ىسومةفيلخهنأبنوننبعشوييفهتيدوهيىلعوهولوقيناكوايلعىلاوو

الولهلتقبيلعمهدقو،عوشييفلوقيناكاملثميلعيفلاقملسأاملف

"نئادملاىلإهافنفهيفيلعباحصأضعبةعافش

انوؤاجول":أبسنبالاقمجلمنبنمحرلادبعديىلعيلعلتقمدعبو

مث"انقدصامالدعنيعبسهلتقىلعاوماقأوةّرصنيعبسيفهغامدب

نأنوديريهيلعاوفقوفيلعبابنيدصاقهعمنمونئادملانملحترا

ملهنأملعنلانإ:اولاقف،دهشتسادقل:رضحنممهللاقفايلعاولباقي

هتجحبمهقاسامكهطوسوهفيسببرعلاقوسيىتحتوميالولتقُي

١٢٠ص–٨ج--ةغالبلاجهنحرش١

١ /



اطخسهقلخنعىراوتهنإو،نيملاعلاهلإهنإ:دعباميفهيفاولاقدقو

يفدوعيوهف،ةيدوهيلاةديقعلاويسرافلالصألانيبأبسنباعمجدقل

نميريمحلانزييذنبفيسمهبلجتسانيذلاسرفلاىلإلوألاهلصأ

نيبأبسنباعمجف،م966ماعشابحالانممهبنميلاررحيلسراف

اهيلعأشنونويريمحلااهبنمؤيناكيتلاةيدوهيلاةديقعلاويسرافلالصألا

نومسينيذلامهونميلايفاوشاعنيذلالئاوألاسرفلادافحأودالوأ

.ءانبألا

،مزحنباويناتسرهشلاوديدحلايبأنباويتخبونلاهركذاملالخنم

:يلاتلابًابسنباونويئبسلامهلثميتلاةالغللىلوألاةلاقملالمجن

بلاطيبأنبيلعةيهولأ.1

مهنمؤربتلاواًمومعةباحصلاونامثعورمعوركبيبأيفنعطلا.٢

نوننبعشويناكامكهللالوسرةفيلخايلعنأوهو،فقولابلوقلا.٢

ضرفيلعةمامإفىسومةفيلخ

يجوهلبلتقيملوتميملايلعنأيهوةبيغلاوةعجرلابلوقلا.4

مالسلا:اولاقدعرلااوعمساذإوهتوصدعرلاوءامسلايفدوجوم

ألميوهاصعببرعلاقوسيودوعيفوسو"نينمؤملاريمأايكيلع

٢٢ص–ةعيشلاقرفلا

دعرلاتوصمهدحأعمساذإاهددرتمويلاىلإةيريصنلالازتالةلوقملاهذه"

١ /\



"يجولاراشعأةعستمتكملسوهيلعهللاىلصيبنلا.5

نيسحهطكةنسلانممهضعبنيثدحملانيثحابلانمديدعلالواحدقو

اوتبثينأنورخآويبيشلاىفطصمويدرولايلعكةعيشلانممهمظعمو

مايألانمموييفدوجواهلنكيملةيروطسأةيمهوةيصخشابسنبانأ

ةميقالةقيقحلايفو...ةعيشللةءاسإلادارأنماهعرتخأخيراتلابتكيفالإ

نبادوجوةقيقحنوركنيالمهسفنأنييريصنلانأانملعاذإيأرلااذهل

يبأنبيلععمرهظءابجنلاةبترمنمةكئالملادحأهنأهيفنودقتعيوأبس

.يلععمهعابتأوهتصقنمناكامويلعلههيلأتنوركنيالكلذكوبلاط

ىمسيماقميروسلالحاسلايفةحادرقلاةنيدمنمةبرقمىلعمويلاهلو

...هنوسدقيوهبنوعفشتسيوهيلإنوجتحي)نيعبرألاماقم(

:ةيناسيكلا

يذلامكحلانبناورممايأىلإةيريصنلارداصملامعزتامكأبسنباشاع

رداصمنأمغر،ه14ماعةيواعمنبديزينبةيواعمدعبفلخُتسا

لبهتومدعبتمتملهتوعدنأتباثلانكلاذهنعائيشركذتملخيراتلا

تداعمثقارعلايلاوهيبأنبدايزونايفسيبأنبةيواعمنمزانيحتراوت

–1ج–دجتيمهفدمحاقيقحت–لحنلاوللملا–يناتسرهشلا.٢٢ص–ةعيشلاقرف)

يبنلانالصألااذهنممهفينابجيالو.١٧٧ص-٢،١٩٩٢طتوريبةيملعلابتكلاراد

دئاقعلايفةركفلاهذههيلإتلاامىلإادامتعالصألااذهمهفيلبهتمأنعيحولانممتكدق

نعهنامتكمتاموهنطابلاف،ةعيرشللنطابورهاظكانهنانمةيريصنلااميسةينطابلا

(يقيقحلاديحوتلالهأ)نطابلالهالالإنيدلاقئاقحبةحابالأزوجيالهنالرهاظلالهأ

٢١ص-ردصملاسفن-٢

١وا



تأشنيتلاعاضوألاوفورظلالظيفةيواعمنبديزيتومدعبددجتتل

.ةفالخلانعديزينبةيواعملزانتةجيتنأشنيذلايسايسلاغارفلادعب

ةيواعملةفالخلانعيلعنبنسحلاهنبالزانتوبلاطيبأنبيلعلتقدعب

دايزةسايسلعفبقارعلايفايبسنرومألاتأدهاه؟١ةنسنايفسيبأنب

نمةعيشلامومعرثأفةوقلابةعاطلاضرفوةدشلاجهتنأيذلاهيبأنب

ةوقىلإهدرميذلاءودهلااذهنكل،ةنيكسلاوءودهلامهريغوةيئبسلا

يبأنبةيواعموهيبأنبدايزتومبىهتنأهتسايسنسحوةيصخشلادايز

ايلاودايزنبهللاديبعلعجةيواعمنبديزيلةفالخلاتلآاملف،نايفس

ذإهريبدتنسحوهتسايسوهتوقيفهيبأكهللاديبعنكيملوقارعلاىلع

تناكفيومألامكحلاةعزعزىلعلمعلاهنمزيفيعيشلاطاشنلادواع

مهيلإزاجحلانمجرخيليلعنبنيسحلاوقارعلالهأنيبتالسارملا

ناكاماهدعبناكف،هللاديبعوديزيمكحىلعةعيشوهلاراصنأاونوكيل

لبقنيسحللنيبتيتلاءالبركةعقوممثقارعلاىلإنيسحلاجورخنم

اولعفامكهنعاوضفناوهوكرتوهوعدخوهباوررغقارعلالهأنأاهتيادب

ضعبوهتيبلهأنمةليلقةبصععمهسفنبيفاليل،هيخأوهيبأعمالبق

يتلاةليلقلاةباصعلاعمدهشتسيلمثدايزنبهللاديبعشيجهلنيلاوملا

تلثمتيتلانيملسملاخيراتيفةيناثلاةنتفلاةيادبيهءالبركةعقومتناك

يفريبزلانبهللادبعةروثوقارعلايفيلعنبنيسحلاةروثباهتايادب

لزانتوه٦٤ةنسةيواعمنبديزيتومباًعقاوةنتفلاتحبصأو،زاجحلا

،ةفيلخلابصنملغشينمدوجونودةفالخلانعديزينبةيواعمهنبا

ديدجنمةيئبسلاةوعدلاتثعبويبسلاطاشنلاددجتفورظلاهذهيفو



راتخملايلاومدحأناسيكلةبسنةيناسيكلاوهديدجمسابقارعلايف

.ناسيكهبقلناكهسفنراتخملانإليقو،يفاقثلا

ديبعيبأنبراتخملانلعللةيناثاهرهظأوةيئبسلاةوعدلاددجيذلاناك

كرتمثريبزلانباعبتامثايجراخهرمأةيادبيفناكدقف،قارعلايفيفاقثلا

نممهنويناسيكلاو.ايناسيكايعيشحبصأوقارعلاىلإلحروريبزلانبا

يلعنبدجمةمامإبنولوقياوناكوتقولاكلذيفقارعلايفاورهظنييئبسلا

لخدف،يلعنبنيسحلاهيخأتومدعب(ةيفنحلانبدمح)بلاطيبأنب

نأونيسحللرأثلابىدانومهداقتعاىلعراصومهنمراصوقارعلاراتخملا

اسأرراصوعومجلاهيلإتعمتجاف،كلذلهلسرأنموهةيفنحلانبدمح

نأىعداوريثكلاةذوعشلاوةقدنزلافانصأنمرهظأفقارعلاىلعاًرمأو

هلنأوبلاطيبأنبيلعلهنإمهللاقايسركسانللجرخأوهيلإلزنييحولا

هلحيفهعمهلمحيناكفىسومموقيفليئارسإينبتوباتلامةناكملانم

اًعبتو،هيلعلزنتةكئالملاوةنيكسلاهيفنإلوقيوهملسوهبرحوهلاحرتو

ةيئبسلامسالةفاضإةيخيراتلارداصملايفةيبشخلامسامهقحلكلذل

هللسرأىتحقارعلايفالحفتسماًمئاقراتخملارمأيقبو..ةيناسيكلاو

نبديزيتومدعبنيملسمللةفيلخهسفننلعأيذلا-ريبزلانبهللادبع

لتقوقارعلابعصملخدفريبزلانببعصمهيخأةدايقباشيج-ةيواعم

.ه٦٧ةنسكراعمدعبهباحصأوراتخملا

نمهعابتأويفقثلاراتخملاىلعريبزلانببعصماهنشيتلابرحلاتدأ

قارعلايفةيناسيكلالمشديدبتىلإراتخملالتقبتهتنأيتلاوةيناسيكلا

نعراتخملاعماولتقنيذلاةيناسيكلاىلتقددعدازدقفايرشباهفازنتساو
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دجمتومبةيناثةبرضةيناسيكلاتقلته1ماعيفو.ليتقفالآةعبس

ةديدعاقرفمهماسقناىلإىدأاممهتمامإنودقتعييذلاةيفنحلانب

:تارايتةعبرأمهيفرهظف،كلذةجيتن

مهودوعيفوسوباغدقويدهملاوهةيفنحلانبدجتنإ:لاقرايت.1

نموصالخلاةيناسيكلاوةيراتخملانومسيءالؤهو،هتدوعنورظتنم

تلازومهركذرثدنادقو،يريمحلاديسلاوةزعريثكنارعاشلامهريهاشم

يسابعلارصعلاةيادبويومألارصعلاةياهنعممهتقرف

لآمسابمهسفنالةوعدلاومهحلاصمهباحصأعبتابلقتمددرتمرايت.٢

نبدجمةمامإبلاقف(مهالوم)يليجبلاديعسنبةريغملامهرهشأوتيبلا

مشاهيبأةمامإبلوقلاىلإلوحتهبلطهدنعدجيملاملفنيسحلانبيلع

هللادبعنبدجمةمامإبلاقمشاهوبأهرجزوهبرضاملفيلعنبدمحنب

ثلاثلانيرايتلاحلاصلالازيناثلاولوألانيرايتلاالكو.(ةيكزلاسفنلا)

:امهودعباميفنأشلاامهلناكنيذللاعبارلاو

هللادبعمشاهوبأهنباةيفنحلانبدجمنعاهثروةمامإلانإ:لاقرايت.٢

رايتلااذهعابتأمسقنامشاهوبأتاماملف،هيبأدعبمامإلاوهفدجمنب

:امهنييسيئرنيمسقىلإ

نبيلعنبدجمىلإةمامإلابىصوأمشاهابأنإاولاقو.ةيسابعلا•

ةيدنوارلاترهظمهنمو،مشاهيبأنعةمامإلااوثرومهنأبمهاوعدىلع

ةيسابعلاةلودلاعلطمةقدنزلاتاكرحلوأ(يدنوارلاهللادبعلةبوسنم)

٤٩٤-٢ج-يربطلاخيرات-ريرجنبدمح،يربطلا"
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مشاهيبأنبالاهملسيلمشاهوبأهدنعاهعدوأيلعنبدمحملمشاه

مهسفنالةيصولاباورثأتسانويسابعلانكلربكيامدنع

رفعجنبهللادبعنبةيواعمنبهللادبعاوعبتاءالؤهو:ةيواعملا•

دقومشاهيبأدعبمامإلاهنإىعدامشاهينبةقدانزرهشأوهورايطلا

نئادملاىلعرطيسويومألارصعلاةياهنيفهعابتأعمةفوكلايفجرخ

يفه١٢١ةنسيناسارخلاملسموبأهلتقىتحنأشهليقبوناهفصأو

"سابعلاينبروهظةيادب

ةمامإبلوقلاىلإلوحتوةيفنحلانبدجمةمامإبلوقلانعداعمسق.4

حبصيسنكلةيادبلايفنأشمهلنكيملءالؤهو.يلعنبنيسحلانبيلع

مهتالغنمو،ةيرشعينثالاةعيشلارهظتسمهنمذإدعباميفنأشمهل

نيبتعمجيتلاةيباطخلاةقرفلادلوتتسةيواعمنبهللادبععابتأنمو

...هئانبأونيسحلامثنسحلامثيلعةمامإبلوقلاوةيناسيكلاتاداقتعا

يلباكلابلاغنبهللادبعدلاخوبأ:ةعيشلابتكركذتامكءالؤهنمو

"معطمنبريبجويلامثلاليوطلامأنبىيحيو

دقف،اهسفنيهلباًريثكاهدئاقعيفةيئبسلانعةيناسيكلافلتختمل

:لوقلابمهقرفددعتوفالتخانعرظنلاضغبنييناسيكلادئاقعتلثمت

امكفيلكتلاهنعطقسمامإلافرعنمىوعدبمراحملالالحتسا-١

.لاجرلانايتإلحتسامهضعبوهتنباحكنيذلاةرامعنبةزمحلعف

ةيناثرهظيسوبئاغرتتسمةيفنحلانبدجممامإلانأوةعجرلابلوقلا-٢

نونمؤملاهراسينعوةكئالملاهنيمينعودسأهمامأورهظرهظاذإف

اهدعبامو٢٨ص-ةعيشلاقرف١

١ o– \ ٤ص-٢ج-ةعيشلانايعا-نيمالانمالحم،يلماعلا٢

٢٣



:اولاقىتحهبنورخآىلاغواهروكيوسمشلاهبسمطيفيسهعمو

ءيشلكبملاعلاوهللاوههنإ

يهوةنجلايهنادبألانأوروشنلاوثعبلاراكنإوخسانتلابلوقلا-٢
١

.رانلا

سرفلاهلخدأاماهيلإافاضمقحاللارصعلايفحبصتسلوصألاهذه

ةقرفلالوصأدحأعيشتلاىلإ(ةيتشدارزلاوةيوناملا)مهتانايدنم

ةيليعامسإلا:ةحيرصلاةينطابلاقرفلااهنمتجرخيتلاةيباطخلا

.ةيريصنلاو

:ةيباطخلا

باطخلاوبأ:همسادسأينبيلاومنميسرافصخشىلإةيباطخلابسنت

نبهللادبعنمالكرصاع(ه١٤٢ت)يفوكلاعدجألابنيزيبأنبدجم

ةيناسيكلاعابتأدحأيفعجلاديزينبرباجو،هللادبعنبةيواعم

نبرقابلادمحباطخلاوبأرصاعتقولاسفنيفو،اهتالوقمبنيلئاقلاو

،امهتمامإبلوقيناكويلعنبدمحنبقداصلارفعجهنباونيسحلانبيلع

دقو،هنعىوروةيعيشلارداصملاركذتامكقداصلارفعجبعمتجاو

قدنزتاهنعجتنةقيثوةقالعقداصلارفعجنبليعامسابهتطبر

نيبطباركانهنإفةيريصنلادراصملابسحبو،هتديقعداسفوليعامسإ

ةثالثلالثميذإةيواعمنبهللادبعويفعجلارباجوباطخلايبأ

.ةيريصنلاةديقعلايفةمهمتايصخش

٤٨ص--ةعيشلاقرف١
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لبنيسحلانبيلعةمامإبنيلئاقلانمنكيملةيواعمنبهللادبعنإ

عموةيناسيكلادئاقعىلعناكويلعنبدمحنبمشاهيبأدعبةمامإلاىعدا

نممشاهيبأوةيفنحلانبدجمةمامإلاةركنملاةيريصنلاهتربتعادقفكلذ

باتكوهوةيريصنلاةديقعلايفةمهملالوصألادحأهيلإتبسنواهتالاجر

دنسقفويبيصخلانادمحنبنيسحلاهيورييذلا"جردلاوبتارملا"

يفباطخلايبألركذدروباتكلاكلذيفو،ةيواعمنبهللادبعلالصي

ةيواعمنبهللادبعبةقالعىلعناكباطخلاابأنأبيحوياممهتمدقم

دحأامنإوةرشابمةقالعنوكتالدقو،ةيناسيكلادئاقعسبتقاهنمو

يحاونضعبوةفوكلاىلعرطيسواهيفراثيتلاةرتفلايفةفوكلايفهعابتأ

نأةيناسيكلاوباطخلايبأنيبةقالعلاهذهىلعلدياممو.سراف

اهاركذواداعمثةيناسيكلاقرفنمةيباطخلاادعيمقلادعسويتخبونلا

ةيليعامسالانعثيدحلادنعةيناث

ىلعهنألاجرلابتكيفركذدقف(ه١٣٠-١٢٥ت)يفعجلارباجامأ

ةيواعمنبهللادبعرصاعوةفوكلايفشاعوةيناسيكلاوةيئبسلادئاقع

ناكهنأاوركذتقولاسفنيفوةيلاغلاهتلاقمبلوقيوهعابتأنمناكو

اًبابةيريصنلادنعربتعيوريثكلاهنعىورويلعنبرقابلادجمةمامإبلوقي

ةفيلخناكباطخلاابأنإنويريصنلادقتعيو،رفعجهنباورقابلادمحمل

مظاكلاىسومهنباوقداصلارفعجلةيبابلاةبترملايفيفعجلارباج

٧٩ىصكلذكو.٢6ص-ةعيشلاقرف٢

ثيدحلالهامطعميفعجلابملكتدقو.64ص-دئاقعوخيراتةيليعامسإلا-يملاناسحا،ريهظ٢

يباويئاسنلاونيعمنباوملسمكهفيعضتوهبيذكتىلعمهبلاغوفعضموهلقثومنيبمجارتلاو

.ةيئبسلاىلاةحارصهبسنيذلاريثالانباوةفينح
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دئاقعلانيبتعمجسانلانمةعامجيسابعلارصعلاعلطمجرخدقل

نبدجممهرهشأ،تقولاسفنبرفعجهنباورقابلادجمةمامإوةيناسيكلا

ةفوكلايفةيسابعلاةلودلاعلطمهطاشنرهظواّيسرافناكيذلابنيزيبأ

مكحمدقمعمقارعلايفتلشفيتلاةقدنزلاهيفترهظيذلارصعلايف

يفسرفلاحاسنافمهتروثيفسرفلاىلعاودمتعانيذلاسابعلاينب

رهاجيتلاةيتشدارزلاوةيوناملادادجألاداقحأوتادقتعمنيلماحقارعلا

روصنملارفعجيبأةيهولابتلاقيتلاه١٤١ةنسةيدنوارلاكضعبلااهب

امكعيشتلاةغبصاهيلعغبصأورخالاضعبلااهافخأو،اهبشطبلامتف

باطخلايبأوةيدنوارلانيبامطباركانهنوكيدقو،باطخلاوبألعف

امنأامبروةيدنوارلاةكرحلاديعبتثدحباطخلايبأةكرحنأاميس

روصنملارفعجابأنأنم-ةيباطخلانمتقثبنايتلا–ةيريصنلاهتدقتعا

وبأاهبشطبيتلاةيدنوارلابثدحامىلعلعفدرناكهنيعبناطيشلاوه

.اهلإهتربتعانأدعبرفعج

نعجرخف،ىرخأةهجنمسرفلادئاقعو،ةهجنمهدجوهيبأوقداصلا

:يلاتلالوحاهلوصأتروحمتيتلاةيباطخلاةقرفلايدئاقعلاطيلخلااذه

،سانلاىلإرفعجلوسرباطخلاابأنإو،هللاوهقداصلارفعجنإ-1

ةمامإهللارهاظنإو،باطخلاابألخدمثرفعجلخدرونهللانإو

فالتخاالبدجممهةرساكألاوكولملاولسرلاوءايبنألالكو.هلإهنطابو

وهيسرافلاناملسنإو،دجمماقممهماقمةمئألانإو،ةروصلابالإ

عمرهظيكلذكو،ةرملكيفهتروصريغتعماًدبأهعمرهظيدجمباب

ـه١٤١ةنسثادحايفروصنملاعممهربخركذدقف.٢٩٥ص-4ج-يربطلاخيراتعجار)
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لاحروطتمث.يرافغلارذوبأودوسألانبدادقملاناميتيلاناملس

هنوددجتو،ةيمشاهلابرهظبرلاوهيلعاولاقفمهضعب

(..طاوللاوةقرسلاوابرلاورمخلاوانزلا)اهلكمراحملاةحابتسا

نإ:اولاقو(...ةاكزلاوجحلاوموصلاوةالصلا)اهلكفيلاكتلاطاقسإو

تابوقعيهفيلاكتلاو،اهبانتجاباورمألاجرصاخشأيهتامرحملا

باقعلاهنعطقسمامإلافرعنمومهراكنإومهدوحجلرهاظلالهأل

(فيلاكتلا)

داقتعالالالخنمرانلاوةنجلاوةمايقلاوروشنلاوثعبلاراكنإ

،دامجلاوناويحلايفحورلالولحوهوخسملاهيلإفاضمخسانتلاب

اذإفةعباسلاةجردلالصيىتحتاجردعبسيفخسانتينمؤملانإو

(ةنجلاوهاذهو)اينارونراصلصو

.دادضألالازتعاهنطابقالطلاف،نطابورهاظةعيرشللنأبداقتعالا

...هتلصودقفهتحكناذإفنمؤملاكيخأةلصاومهنطابحاكنلاو

لكو،هولاقاممضيفنمضيغيهةيباطخلاةقرفلللوصألاهذهنإ

لوصأنماهسفنيهلوصألاهذهنأملعيةيريصنلاةديقعلاىلععلطُم

.قرفالبةيريصنلا

برهللاوههنأنلعأوهتوعدبباطخلاوبأرهاجه١٤٢ماعوحنيف

هولأملاهللاانأ:ىدانو،ةفوكلايفعماجلاةنذئمىلعدعصف،نيملاعلا

امثدحف،اقباسهاوعدبوهبنمأنممريثكقلخهعبتدقوةيهولالاب

اهدهباموهالص-ةعيشلاقرف

ةبترملاهليذلاقداصلارفعجنأباهنورسفيمهنكل،ةثداحلاهذهاهرداصميفةيريصنلاركنتال"

(هللا)امساباطخلاوبأماقفباطخلايبأبرهظدقمسالاةيتاذلاو(ةيهلإلاتاذلا)ىنعمللةيلاثملا
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يسابعلاىسومنبىسيعةفوكلايلاوعفداممةفوكلايفةروثلاهبشي

رمأف،هتعامجوباطخلاابأترصاحيتلاهتاوقلسرأفايركسعلخدتيل

ليخنلافعسويصعلابىسومنبىسيعدنجلاتقبهتعامجباطخلاوبأ

رثؤتالمهفويسنإ:مهللاقو،حالسلانوكلمياونوكيملمهنألةراجحلاو

نأانربختملأ:هولأسباطخلايبأةعامجبلتقلارحتسااملف،مكب

تهتناو."؟يتليحامفهللادارأدقناكاذإ:مهللاقف؟انبلمعتالمهفويس

.هعمنموباطخلايبألتقبةكرعملاكلت

يفتاقاقشناتثدحلبهعمهتوعدتمتملباطخلاوبألتقامدنع

امنإوةديقعلايفاهضعبنعفلتختملقرفةدعاهنعأشنهتعامج

:مهوهتذمالتوباطخلايبأعابتأنممهلكواهئامعزءامسأبقرفلاكلت

همساباطخلايبأعابتأنمالجراوعبتانيذلا:ةيغيزبلاةيباطخلا•

باطخلايبألةفيلخهودعوغيزب

يلجعلانايبنبريمعاوعبتا:ةيريمعلاوأةيليجعلاةيباطخلا•

باطخلايبأةفيلخهولعجو

هولعجو"يفعجلارمعنبلضفملااوعبتا:ةيلضفملاةيباطخلا•

"باطخلايبأةفيلخ

ناصيدنبنوميمعابتأ:ةينوميملاةيباطخلا•

-يبيصخلا:عجار.باطخلايبأةروصبرفعجوهقطنيذلاو،رهاظلايفرفعجلاًبابو،نطابلايف

٧٧ص-ةيشابتسرلا

٥٨١ص-٦جتلماكلاريثالانبا"

يفريصلالضفملا:يناتسرهشلادنعهمسادري"

١٨.ص-1جيلحنلاوللملا"
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هيبأدعبقداصلارفعجنبليعامسإةمامإبنولوقينييباطخلالكناكو

:(ةيليعامسإلا)ةينوميملا

دبعهنباهدعبنموحادقلانوميممسابفورعملاناصيدنبنوميمعابتأ

هتديقعيفهكيرشوباطخلايبأنمابرقمنوميمناكو.نوميمنبهللا

همسادلوهلناكرفعجنبليعامسإنأهتعامجووهىعدادقو،هراكفأو

يفهتوعدسرامساسألااذهىلعو،ةمامإلايفهيبأةفيلخوههنأو،دجم

دبعدنجكلذك،هتلحناورشنيلبرغملاونميلاىلإةاعدلالسرأفقارعلا

ثعشألانادمحهيلإمضيذلايزاوحألانسحلاقارعلايفنوميمنبهللا

دعبفاطملاةياهنيفحادقلاةرسأدوهجترمثأو...طمرقمسابفورعملا

لامشيفةيمطافلاةلودلاءاشنإيفطيطختلاوةوعدلانمنرقنمرثكأ

ةوعدلانأاوأترانيذلاةطمارقلامهنعقشناف،ه"..ماعلاوحنايقيرفإ

اوسيلةيمطافلاةلودلاماكحنأو،هئانباورفعجنبليعامسإينبلتناك

ةقرفكلذلاعبترهظف،حادقلانوميملسنمهلبليعامسإلسننم

يفنيدحتماورمتسافةيمطافلاةلودلاويليعامسإامأ.ةطمارقلا

ةجيتنلتُقفهسفنهلأيذلاهللارمأبمكاحلامهتفيلخنمزىتحةديقعلا

يواعدبمهنمةعامجتنمأثيح،نويليعامسإلامسقنافه١٢tماعكلذ

مسادعباميفمهقحلوةيليعامسإلانعاوقشناوةيهولألايفمكاحلا

دعبةيليعامسإلاةديقعلايفيلاتلاقاقشنإلاثدـحه487ماعيفو.زوردلا

رازن:هينبانيبنويليعامسإلامسقناف،رصنتسملامهتفيلختوم

ةقرفتجرخمهنمونييرازنلااومساًرازناوعبتانيذلاف،يلعتسملاو

ناسحاو.اهدعباموه81ص6ج-لماكلاريثالانبا:نمالكاهتأشنوةيليعامسإلانعديزمللعجار

دئاقعوخيراتةيليعامسإلا-ريهطيهلا

٢وا



مسابايلاحنومسيو،توملاةعلقوحابصلانسحعابتأنيشاشحلا

نيذلامهونييلعتسملااومسفيلعتسملااوعباتنيذلاامأ.نييناخاغألا

.ةرهملامسابايلاحنومسيو،اهطوقسىتحةيمطافلاةلودلااومكح

:(نويوسوملا)ةيلضفملا

لضفملا:قرفلابتكهيمستاصخشباطخلايبأدعباوعبتاءالؤه

ناكدقف،(ه١٨.ت)يفعجلارمعنبلضفملاوهةقيقحلايفو،يفريصلا

لوقيناكو،قداصلارفعجبوباطخلايبأبةرشابمةقالعىلعلضفملا

تومدعبفالخلاأشناملمثباطخلايبأعمرفعجنبليعامسإةمامإب

اذهمغرو،رفعجنبمظاكلاىسومةمامإبلوقلاىلإلوحتليعامسإ

هنعاووردقفمهنمنيرخأتملادنعةناكمهليقبنييليعامسإلانعقارتفالا

"مالسإلامئاعد"باتكيفامكيليعامسإلاهقفلابتكيفةريثكتاياور

"نامعنلايضاقلل

حداقنيبيفعجلايفاوفلتخادقنييرشعانثالاةعيشلامومعناكنإو

يبأدعبمهللوصألامهأدحأهوربتعايفعجلادعبةالغلانإفحدامو

هلوريصننبدجمنماهمساتذخأةيريصنلاةديقعلاتناكنئلو،باطخلا

تافلؤملاةلمجلالخنمىلوألااهلوصأعضاووهلضفملانإفتبسن

يبيصخلانادمحنبنيسحلاىلإتلصوىتحةالغلااهلوادتيتلاةينطابلا

ةلاسرلاو،طارصلاو،ةلظالأوتفهلا:يهو،يرجهلاعبارلانرقلايف

يداهلادبع،يلضفلا:كلذك.45ص.عيشتللةيركفلاينابملاروطت-يسردمنيسح،يئابطابطلا

٢٠٠٩/٢/٤-ىدهلاةزوحةعقوم-ثيدحعضوةيفيك–

ه"ص.دئاقعوخيراتةيليعامسإلا"



رفعجنع-همعزب–لضفملااهجوريبتكيهو.لوصألاعماجو،ةيلضفملا

هتقرفةديقعيهيتلاهتديقعصلختسنبتكلاهذهلالخنمو،قداصلا

:باطخلايبأةديقعاهسفنيهو

ابأنأتابثإعمهيلإبابلاوهلضفملانأو،قداصلارفعجةيهولأ.1

.ليربجوهوةكئالملانمناكباطخلا

هذهمهلقلخهللااوصعاملمثنيينارونةكئالمناكهلكلوألاقلخلا.٢

.مهلةبوقعضرألامهنكسأوبارتلانمداسجألا

ةديقعلايفيهامكروشنلاوثعبلاوتوملاورانلاوةنجلاراكنإ.٢

تاركوأراودأةعبسبلاقثيحخسانتلابكلذلدبلاقف،ةيمالسإلا

ناكنافةنسفلألالخدسجىلإدسجنمناسنالاحوراهيفلقتنت

هنعتطقسصلخاذإفصلخيىتحخسانتلاقيرطنعىقترااحلاص

ةدابعلاكرتينأوأهللادبعتينأيفاًرححبصأوتابجاولاوفيلاكتلا

خسملاباوثأيفردحنيفاقسافناكنإامأ،ةنجلاوهصالخلااذهو

نمناكمقيضأيفةدودنوكيىتحاذامجوأاتابنوأاناويححبصيل

.رانلاباذعوهاذهوهلاعفأببسبضرألا

سأروهةبعكلالوحفاوطلانإ:هلوقيفامكمالسإلاناكرأراكنإ.4

كرشلا

هتاذبناطيشلاوههربتعييذلارمعوركبابأاميسالةباحصلاريفكت.٥

رشبةروصيف

ةمايقلاموياهتقيقحيفيهيتلاةعجرلابلوقلا.6

١٢



نيدلارارسأنامتكوةيقتلابوجوونطابورهاظةعيرشللنألوقلا.7

...همدحابأدقفهللارسبحابأنم:هلوقك،نيدحوملاريغنع

راشبهرصاعمركذنوديفعجلارمعنبلضفملانعمالكلانكميالو

ملنإوباطخلايبأباحصأدحأناكيذلا(ه١٨٠يلاوحت)يريعشلا

هتربتعاودعباميفةيريصنلاهتنبتدقو،يفعجلالضفملاةبترمىلإقري

نمديدعلاهنعتوروةكئالملاةبترمنمونيسدقملاصاخشألادحأ

رداصملاتلجسيذلاقداصلارفعجىلإاهبسنيةينطابلاتاياورلا

يلعةيهولأبلوقيناكثيحدترمرفاكهنعلاقوهنعلرفعجنأةيعيشلا

٢وت

رفعجوبلاطيبأنب

رصعىتحويفعجلالضفملاتومدعبةيلاتلاةنسنيسمخلاةرتفلالخو

ةيريصنلارداصملابسحبةيلضفملاةقرفلاةماعزىلعىلاوتريصننبدجت

نبامثتارفلانبمساقلايبأمثيفعجلارمعنبلضفملانبدجمنملك

ىتحوةينطابلاتاياورلايفاريثكلاجرلانمةلسلسلاهذهىرنو،ريصن

:لثمنمةيعيشلا

...لضفملانبدجمنعتارفلانبانعريصننبدجمبيعشيبأنع

لضفملانع،لضفملانبدجتنع،تارفلانبرمعنع،ريصننبدجتنع

٣

:لضفملانبدجت

يفعجللطارصلاوتفهلايباتكعوضوماهلوحرودييتلايهلوصألاهذه

٢١٧/4–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا"

ةيريصنلاوةعيشلابتكنمهريغيفو"ىربكلاةيادهلا"يبيصخلاباتكيفديناسألاهذهتدرو"

٣٢



،ه١٨٠ةنسيلاوحةيعيشلارداصملابسحبيفعجلالضفملايفوت

ةالغلاةعومجمةماعزيفهفلخيذلانإفةيريصنلارداصملابسحبو

مليذلالضفملانبدمحهنباوهباطخلايبأدعبهوعبتانيذلانيينطابلا

ةفيلخهتربتعاةيريصنلارداصملانكل،هنعائيشةيعيشلارداصملاركذت

تركذو،ىسومنبيلعهنباومظاكلاىسوممامإللةيبابلاةبترملايفهيبأ

هركذتملةيعيشلارداصملاتناكنإو."نيدلابادآ":ناونعباباتكهلنأ

نبحلاصكهلاعابتأةيريصنلامهلعجتنممهباحصأضعبتركذاهنإف

يسابعلايدهملاةفيلخلانمزةقدنزلاةمهتىلعلتقيذلاسودقلادبع

.دادغبرسجىلعبلصو

:تارفلانبمساقلاوبأ

رداصملاضعبوةيريصنلارداصملاهيمست،يريمنلاريصننبدمحخيش

نبدجموهيقيقحلاهمسانأحجارلانكل،تارفلانبرمعةيعيشلا

هنمأربتدقو،بنيزيبأنبدجمباطخلايبأةلحنىلعايلاغناك،تارفلا

مالسلاهيلعاضرلانسحلايبأنعف،هنعلو(ـه٢٥٤–٢١٢)اضرلاىلع

هنعليناذأ،ديدحلارحهللاهقاذأوهللاهاذأتارفلانبدجميناذأ:لاقهنأ

دجمبذكاملثميباطخانيلعبذكامو...باطخلاوبأيذأاميذأ،هللا

"...تارفلانب

:(ه٢٦٠ت)يريمنلاريصننبدجت

ميعز،ريمنينبىلوميريمنلايرصبلاركبنبريصننبدمحبيعشوبأ

قثاولاةفيلخلانمزيفشاع،هرصعيفنييباطخلاةالغلاةعامج

(ةهص-ةعيشلاقرف)تارفلانبنسحلانبىسومنبدجم:وههمسانابيتخبونلاركذ

مق–يمويقلاداوجقيقحت-٥٨4–٤٥٧ص–لاجرلاةفرعمرايتخا-يسوطلا"

٣٣



،ةعيشلاةمئأنميركسعلانسحلاويداهلايلعرصاعو...لكوتملاو

،هلسرأيداهلايلعنأولوسرويبنهنأىعداهنأةيعيشلارداصملاتركذو

لوقيوةيبوبرلابهيفلوقيونسحلايبأيفولغلاوخسانتلابلوقيناكو

نمهنألوقيومهرابدأيفاضعبمهضعبلاجرلاحاكنللحيومراحملاةحابإب

نمائيشمرحيملهللانأوتابيطلاوتاوهشلادحأهبلوعفملاولعافلا

هرهظىلعهلمالغوانايعريصننبدجمسانلاضعبىأرهنأركذوكلذ

كرتوهللعضاوتلانموهوتاذللانماذهنإ:لاقفكلذىلعهبتاعف

١

:(ه٢٨٦ت)يعخنلادجتنبقاحسإ

ءالطبهنويعيلطيناكفهيفناكصربلرمحألاقاحسإاضيأىمسيو

."ةرصبلايفهعابتأوهتعامجنمناكويريمنلاريصننبدجمرصاع.رمحأ

هنألوقللضعبلابهذنيحيفف،هداقتعالوحرداصملاتبراضتدقو

ناكهنإنورخآلاقريصننبالثمهلثمبلاطيبأنبيلعةيهولأبلوقي

نولوقيويلعىلعاددجمنومدقينيذلانييباطخلانمةيدمحملايأرىلع

نباةديقعنمىرنسامبسحبةيدمحملانمناكهنأحجارلاو،هللاوهدجم

دقو،هنعيدوعسملاهركذاموسماخلانرقلايفةيقاحسإلاميعزدالخ

اًباتكفلأدقوقيدنزهنأبهتركذيتلارداصملالكيفرمحألاقاحسإرهتشا

دحأضايفلانبيلعنبضايفلاهيلعدرف"طارصلا"هاعدهتديقعيف

ت.د-ايبمولوكةعماج-ةيرجحةعبط-٢٢٢ص-يشكلالاجر

٢٢٩ص-ىربكلاةيادهلايبيصخلا"

٢٢١ص-1جيبهذلاجورم-يدوعسملا.٢٦٤-٢٦٢ص1جتنازيملاناسلرجحنبا،ينالقسعلا"

٢٣ع



يعخنلاةديقعهيفضقني"ساطسقلا"هاعدباتكبهلنيرصاعملاةالغلا

طارصلايف

ثودحىلإتدأامومعيعيشلاركفلايفةيوقةزهتثدحه٢٦٠ماعيف

هنبايفقداصلارفعجدعبةمامإلاتقاسيتلاةعيشلاقرفيفتاقاقشنا

نسحلارشعيداحلامامإلاتوماهببسناك،هدعبنمهئانبأمثىسوم

جتنيذلافقوملااوكرادتينأةعيشلالواحف،هثريثيرونوديركسعلا

ولختالنأبجيةيرظنلابسحبذإ،اهلكعيشتلاةيرظنطوقسهنع

ولخوهثيرونوديركسعلانسحلاتومناكف،اًدبأمامإنمضرألا

عيشتلانيطاسأثادحتساف،اهلكةدعاقللنالطبيلاتلابومامإلانمضرألل

:اولاقف،ىربكلاوىرغصلاةبيغلاوةيبابلاةركفاهنيح

الإهعملصاوتالنأودوجومهنكلهعابتأراصبأنعباغدقمامإلانإ

بصنمةعامجميعزلكىعداو،هيلإباوبألامهنيذلاهئالكولالخنم

انبااوثدحتسايركسعلانسحلامامإلاةبيغتلاطاملمث،هسفنلةيبابلا

امبو،مامإلاثيرووهو،هتبيغدنعهبالماحتناكهلةيراجنأاولاقفهل

ريخألامامإلانإ:اولاقيركسعلانسحللدلوكانهنكيملعقاولايفهنأ

هرمعوهيبألثمباغدقيركسعلانسحلانبدمحهومسأيذلاضرتفملا

وهف،نمزلارخآيفرهظيسوءارماسبادرسيفىربكةبيغ،تاونسسمخ

ىتحتقولاكلذذنمهنورظتنيةيرشعانثالاةعيشلاو،رظتنملايدهملا

.اذهانموي

٢٢١ص-ردصملاسفن-يدوعسملا١



ةيهولأنودقتعياوناكنيذلاةيلضفملانمنيردحنملانيينطابلاةالغلاامأ

:اولاقف،ثدحاملفلتخماًريسفتورخآاليوأتمهلناكفةمئألا

يبأنبيلع)هللاوه-هلبقةمئألارئاسامك–يركسعلانسحلامامإلانإ

نإءاش،(دجم)هللامساتقولاسفنبوهوةروصلاهذهبرهظ(بلاط

مسالانأامبو،نسحلانبدجمهنباصخشيفهمسايقبوهللاباغفبيغي

،باطخلايبأهبابةروصبقداصلارفعجاقباسرهظامكبابلابرهظي

ماقف،ريصننبدجمهبابةروصبرهظوهتروصبباغنسحلانبدجتنإف

نييلاغلانيبوهعابتأنيبريصننبدجمهاعدااماذهو.اًمساواًبابريصننبا

بلطميئاروسيل:قباسلامامإلاتامنأدعبمهللاقثيحاًعيمج

اًدحأيدعبسيلويبرهظوباغيذلاهللامساومامإلابابانأيأ."بلاطل

قرفلاباتكمالكللعنريصننبااهثدحأيتلاىوعدلاهذهنمو،هوبلطتل

ينعتاهاعدايتلاةيمسالاةبترملانأكلذ،ةيهولالاوأةوبنلاىعداهنأبهنع

.هتاذب(دجمينلا)وههنأ

ىلعونيينطابلاهيرصاعموهعابتأنماًريثككلتريصننبايواعدعنقتمل

ةيونعملاىعدادق:لاقوريصننبابذكيذلايعخنلاقاحسإمهسأر

ضفروةيبابلاءاعدايفريصننبارمحألاقاحسإعزانف،هسفنل(ةيهولألا)

ريصننبانيبعراصتلااذهنعجتنف،هبفارتعالاوأريصننبالرارقإلا

ةعامج،نيتعامجاوحبصأنأىلإروطت،نيينطابلانيبماسقنايعخنلاو

ءادتباقرفلاباتكمهامسأدقو،هاوعديفهتعياشوريصننباتعبت

ةيريصنلاهدقتعتامبسحبوهريسفتلااذه

طوطخم-٢٥صا-ةلاسرلاهقف-يبيصخلا٢
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تعياشوريصننباىوعدتضفرةعامجو،(ةيريمنلا)و(نييريمنلا)مساب

:ةيقاحسإلا

ةديدعتافالخريصننباعابتأنيبومهنيبناكو،رمحالاقاحسإعابتأ

،ةديقعلاديعصىلعاضيألبطقفهاوعدوريصننباةيبابىلعسيل

،يلعيالؤمنمنويريصنلاناكنيحيفدجتيالؤمنممهنويقاحسإلاف

تعمجيتلاةرظانملاكلتكلذىلعلدي،رخآلافرطلافرطلكرفكدقو

دالخنبليعامسإةبيهذوبأو،يريصنلابناجلانعيناربطلانوميم

نع-رمحألاقاحسإذيملترسعالامامهذيملتينيقحلاذيملت-يكبلعبلا

يناربطلااهنوددقو،ماشلادالبيفيرجهلاعبارلانرقلارخاوأةيقاحسإلا

يفرهاوجلا"مساتحتةطوطخمتلازاليتلاةيريصنلالوصألادحأيف

رخاوأيفةيقاحسإلاةديقعلالوصأددحناهنمو"رداقلايلعلاةفرعم

:يلاتلابعبارلانرقلا

هيلععقيالفورعمريغبايغوهلباًدبأهقلخةروصيفلثمتيالهللا.1

دقهللانأمعزنمو،هتردقلالخنمفرعيهنكلةدهاشموأنايع

.رفاكوهفهريغوأبلاطيبأنبيلعةروصبرهظ

نمرونوضرألايفهللبجحمههدعبنمةمئألاوبلاطيبأنبيلعنا.٢

ضرألايفيذلاهباجحوهمامإلاوءامسلايفيذلاوههللاف،هللارون

ءامسأنمهاوسامو،هتاذبوهسفنبمئاق،همساوهللارهاظوهدجم.٢

مهتاذبالومهسفنبنوموقيال،نيسحلاونسحلاوةمطافويلع:مهو

ىلعهيفدري"نيرفاكلاىلعةجحلاتابثإونييبتلاوفشكلا"هاعداباتكفلأدقةبيهذوبأناك

يكبلعبلاويناربطلانيبةرظانملاكلتيفببسلاناكباتكلااذهو،ةيريصنلاتاداقتعا

٣٧



بردحألادحاولاهللاوقلخلارئاسلبابرأمهو،دجملالخنمامنإو

مهعيمجل

ايلعنإنولوقيونييريصنلاسكعبلاطيبأنبيلعىلعايدجمنومدقي.4

.دجتيصووه

لب،نمزلكيفصاخشأبلثمتيوروصتيناطيشلانوكينأاوركنأ.٥

توميالوىنفيالولدبتيالوريغتيالدحاووه

،نئادملايفنويقاحسإلارشتناهالتامويرجهلاثلاثلانرقلالالخ

دقويماشلالحاسلالابجوبلحنكسلريصننباعابتأاوقبسو

متىتحايركسعوايركفيرجهلاسماخلانرقلايفنييريصنلاباومدطصا

هتلمحيفيراجنسلانوزكملاديىلعايئاهنماشلانممهلاصئسا

يفنييريصنللرمألاديطوتلراجنسلابجنمعباسلانرقلايفةيركسعلا

نييقاحسإلانمنييريصنلاموصخبشطبثيحيروسلالحاسلا

ةيقاحسإللمقتملاهدعبنمو،يماشلالحاسلاقطانميفنييليعامسإلاو

.نمزلاعممهتقرفومهركذرثدناوماشلايفةمئاق

:(ةيريصنلا)ةيريمنلا

نبالةعيش:نيمسقىلإانركذامكـه٢٦.ماعةالغلاةعامجتمسقنا

هوعبتاوهاوعدبريصننبالاوّرقأنيذلاف،رمحألاقاحسإلةعيشوريصن

ريصننباىوعداوضفرنيذلاو،نييريمنلامسابقرفلابتكيفاومس

.رمحالاقاحسإلةبسننييقاحسالاباومسهوبذكو

نألبق(نويريمنلا)مسابعبارلاوثلاثلانرقلايفريصننباعابتأيمس

قالطاءاروببسلاناكو،(نويريصنلا)عبارلانرقلادعبمهمساحبصي

:مهيلعنييريمنلامسا
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(مهلىلوم)ريمنينبنموهوريصننبدجمناككلتمهتوعدريبكنأ.1

ءرملابسنربتعيناكرصعيفةليبقللةقرفلاتبسنفهتبسنيهو

وعمتجملااهنمفلأتييتلاةيعامتجالاةينبلايهةليبقلاتناكوهتليبق

.تقولاكلذيفبرعلادنععئاشوه

رعشنمرهظيامكريصننباةقرفللئاوألانيبستنملابلاغنأ.٢

مهنمركذدقوريمنينبنماوناك(ه؟..يلاوحت)يناعلابجتنملا

عمةديقعلايفمهيلإهسفنبسنومهلهحدمضرعميفاًددعبجتنملا

:هلوقلثمنم،ةليبقلايريمنسيلهنأ

يراشعمونيلقيلايرلتيمنيلنإو

١

دقو،ةيريمنلامسالاليدبةيريصنلامساراصيرجهلاعبارلانرقلادعب

:وهكلذببسنوكي

طاشنلعفبقارعلاجراخعبارلانرقلادعبةيريمنلاةوعدلاراشتنا.1

اهيلإنيبستنملاتاءامتناددعتىلإىدأامملاجملااذهيفيبيصخلا

مهمسالكشيالةهجنممهنألريمنينبركذيدحأدعيملثيحب

نبانإلبمهيلإةبوسنملاةيمستلاىلعظفاحتثيحبةينيدةيعجرم

اوسيلريمنونبو،ةديقعلاساسأيههءارأوهركفوةيعجرملاوهريصن

.ريصننبااهيلإبسنييتلاةليبقلاىوس

ةريزجلانمترجاهيتلاةريغصلالئابقلانمريمنينبةليبقنإ.٢

يفةريخألاوةيناثلاويمالسإلاحتفلامايأاهلوأنيتلحرمىلعةيبرعلا

طوطخم158صيناعلابجتنملاناويدحرش–ميهاربا،جهرم

٣وا



يذلاطسولايفمهجامدنادعبمهمسالحمضايرجهلاعبارلانرقلا

ةيريصنلابنمزلاعممسالالادبتساوةليبقلانايكعاضوهباورشتنا

،اهنمناكيتلاةليبقلابةنراقمريصننباركذءاقبل

لاعبذتتأدبيرجهلاسماخلانرقلاعمةليبقللةبسنلانإ.٢

وأناكمللةبسنلاباهنعةضاعتسالاوةيلبقلاةيبصعلاعزعزت

عبارلانرقلايفترجاهيتلالئابقلاترقتسانأدعبصاخشألا

.ةيدابلاسيلورضحلالهأنمتراصو

ريصننبالةبسنلاوةيريصنلامساثدحتسانملوأنإ:لوقلاعيطتسنو

اًرعشكلذبحرصدقو،يبيصخلانادمحنبنيسحلاناكةيريمنلالدب

:هلوقلثمعضومنمرثكأيف

"ءافخلاحربدقوًايريصنًارهجتدحويذلاانألوقي

:هلوقو

رهاجالولايريصنلكهناوخإلهنمةمحرو

نألبقماشلادالبيفريصننبالةبسنلاو(ةيريصنلا)ةيمستترهظدقو

رصاعملاويفارعلايناعلابجتنملانأكلذىلعلديقارعلايفعيشت

مسامدختسالبهراعشأيفاًدبأةيريصنلامسامدختسيمليبيصخلل

ماشلايفهتايحنميناثلارطشلاشاعيذلايبيصخلاامنيب،ةيريمنلا

-١٢٥صقباسلاردصملايبيصخلا"



نمدحأدعيملويمسرلكشبةيريمنلانعاليدبةيريصنلامساراص

:(ه٦٢٨-٥٨٢)يراجنسلانوزكملالوقلثمةيريمنلاركذينييريصنلا

الونونظلاهلانتالنمايةيريصنلاةديقعلاوةيرصانلاةلملاىلعانتبثو"

انئابآبروانبر،تنأالإهلإال،نوعمشايلحنلاريمأاينويعلاهكردت

"ميظعاييلعاي..نيلوألا

هعابتأعباتلب،ه٢٦.ةنسهتومدعبهتعامجوريصننباةقرفرثدنتمل

ةديقعلايفهلسيلامهدحأنانثامهنمناكف،هاطخوهجهنمىلعريسلا

نبدجموهوريصننبالةفيلخهتفصبةيمساةميقنمرثكأةيريصنلا

نأامك،هنعائيشلاجرلابتكركذتملاذإلاحلالوهجملا،بدنج

يتلاصوصنلانممهفننكلمهرداصميفهمسانوركذياملقنييريصنلا

ضعبهنعىوروهعابتادحأوريصننبالرصاعمهنأاهيفهمساركذدرو

نعىقلتدقويركسعلانسحلاسلاجمىلعهعمددرتيناكورابخألا

نبدجمروضحبهنعهلأسيناكاملالخنمةفرعملاضعبيركسعلا

ةيريصنلاةديقعلايفةيلعفلاةميقلاهليذلاويناثلاصخشلاامأ."ريصن

يسرافلاهللادبعدجموبأوهفهتديقعوريصننباراكفأثراوهتفصب

يبيصخلانادمحنبنيسحلاخيش(ه٢٨٧–٢٢٥)ينالبنجلانانجلا

ماقف،ريصننبالةبوسنملانيينطابلادئاقعيبيصخلاثروأيذلا

.اهلليصأتلارصعاًحتتفموةديقعلاكلتلاًددجمهدعبيبيصخلا

طوطخم-ه"ص.دايعألاةيعدأ-يراجنسلانوزكملا"

نبالأسثيحيركسعلانسحلادنعبدنجنباوريصننبانمالكاهبعمتجاةثداحيناربطلاركذ"

(٢٩ص-ةدشرملاةلاسرلا-يناربطلا).يركسعلاهباجاوةديقعلايفرومانعيركسعلابدنج
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ده٣٥٧وأ٣٤٦ـ–ه٢٦.

:هتبسنوهتينكوهمسا

ماعدولوملا،ينالبنجلايبيصخلانادمحنبنيسحلاهللادبعوبأوه

ءالبنجةدلبيفه٢٦.

ةروسكمءابوةنكاسءايوةروسكمداصوةحوتفمءاخب:يبيصخلاو

"ءاياهدعب

بتكمظعمهيلعاماذهو،اهلكةيريصنلارداصملاهيلعاماذهو،هسفن

:هتبسننعاحرصميبيصخلالاق.لاجرلا

لثمنأاندجواننكل،لصفملكشبيبيصخلالوانتتةيفاوةيفاكةساردمدقننأىلعمزعلاناك

فيرعتلاققحيامبناكمإلاردقراصتخالاانرثآكلذل،اريبكازيحقرغتستسةساردلاهذه

فلؤميفةلصفمةساردرشنىلعلبقتسملايفلمعنسو،ةيشابتسرلاةلاسرلافلؤميبيصخلاب

...هتناكموهخيراتوهتديقعيفيبيصخلابقلعتياملكىلعاهبيتأنلقتسم

–٢جتمهانكومهباقلأومهباسنأوةاورلاءامسأطبضيفهبتشملاحيضوت-يقشمدلانيدلاسمش٢

١٩٧ىص
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هبلصنمءايلعلايلفتلاهنإو

نادمحنابايبيصخلانيسحلاملع

مهميدقمهلكنييريصنلانيبهيلعفالخاليبيصخلامسانإفلمجملابو

مأيبيصخلاوهلههمسالوحتافالتخانمركذامامأ.مهثيدحو

النظلااهيلعبلغيوةيريصنلاريغلاجرلابتكيفتافالخيفيريضحلا

.نيقيلا

دحأبكلذيبيصخلاركذامك(بيصخلا)هدجىلإبوسنميبيصخلاو

:لاقثيحديناسالأ

ناكو-بيصخلانبميهاربإنعبيصخلانبنادمحهيبأنعهنعو"

اثداحمهرعشيفلاقو."يركسعلادمحنبيلعنسحلايبأانديسلاطبارم

:هسفن

رهظيلسرونروهظراظنتبيصخلالاجن

،هتايحةيادبيفاهيفشاعيتلاءالبنجةدلبىلإهتبسنوهفينالبنجلاامأ

:يومحلاتوقاياهنعلاق،ةفوكلاوطساونيبعقتةدلبيهو

نيبلزنموهو،ديلبوةروك.دودمموهونكاسهيناثونيتمضبءالبنُج

انعمرمامكءالبنجىلإهتبسنهسفنيبيصخلادكأدقو.ةفوكلاوطساو

:هلوقبهرعشيف

ءالبنجهبتتأىبيصخيمنيزبلصلوقبلوقي

٥.صبجتنملاناويدحرش

٦٧ص–ىربكلاةيادهلا–نادمحنبنيسحلا،يبيصخلا"

١٥٢ص–يبيصخلاناويد"

١٦٨ص–٢ج–نادلبلامجعم–يومحلاتوقاي
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:هنطوموهدلوم

بتكركذتملو،يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلافصنلايفيبيصخلادلو

يفافالتخادجناذلهتدالولاًددحماخيراتيبيصخلاتركذيتلالاجرلا

نيحيفو،اه٢٦٢–٢٥٨نيبحوارتتيهوهتدالوةنسلوحةثيدحلاعجارملا

،ه٢٥٨يههتدالوةنسنإلوقللنيرصاعملانييريصنلاباتكلادحأبهذ

دمتعادقو.ـه٢٦،ماعتناكهتدالونإلوقللليوطلابلاغدجمبهذ

.ه٢٦٠ماعوهوليوطلاهررقامنيرصاعملابلاغ

يبيصخلانإ:لوقلاىلإيبيصخلانعتملكتيتلاعجارملامظعمبهذت

مسابفورعملايسرافلاهللادبعدجميبأبرصمبىقتلانطوملايرصم

مث،هيلإهمضف،اهيلإهتلحرلالخرصملريخألاةرايزءانثأيئالبنجلانانجلا

يبيصخلاهمزالكانهويبيصخلاهبقحلءالبنجىلإيئالبنجلاداعامل

يفهخيشيبيصخلاثروهتافودعبو،يئالبنجلاةافوىتحهنمملعتو

.نييريصنلاةماعز

ردصميأيفالوخيراتلارداصمنمردصميأيفدرتملةياورلاهذهنإ

بتكلادحأاهبدرفنالب،يبيصخلانعتثدحتيتلالاجرلابتكنم

ليوطلابلاغدجمباتكوهو،اليلدوأاًدنساهلمدقينأنودةثيدحلا

نرقلانمتاينيثالثلاعلطمهبحاصهعضوباتكوهو(نييولعلاخيرات)

(نييولعلا)مهامسأنيذلانييريصنللاضرتفماخيراتهيفمدقونيرشعلا

لبليوطلاهيلإبهذامقيثوتلرداصميأىلإباتكلااذهرقتفيو

لكشبصقنأودازفهراكفأتانبنماخيراتفلأليوطلانإلوقلاعيطتسن

١٩٩٧ناسين–71ددع–رونلاةلجميفةلاقم–سنوينسح،نسح

٢٥٩ص–نييولعلاخيراتبلاغدجم،ليوطلا"

136ص–ردصملاسفن
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هذهمالعألايفالثميلكرزلاكنيثدحملانمديدعلاىنبتدقو...بيرغ

.يخيارتلادنسللدقتفتاهنأعمةقيقحاهنأولامكتعاشىتحةياورلا

نأدجنسلصألايرصميبيصخلانأاولاقنيذلالاوقأانعبتتولاننإ

نعبتكنممدحألواحيملو.ليوطلابلاغدجمدنعيهتنيمهقيثوت

.رصمىلإيبيصخلاةبسننمليوطلاهيلإبهذامريغتبثينأيبيصخلا

هخيشكلذك،اًمويرصملخديملوايرصمسيليبيصخلانأىرننحن

:كلذيفانليلدو،اهيفتاموءالبنجيفشاعلباًدبأرصمرزيملنانجلا

ىلإهتبسنبهمساتنرق،هتركذيتلاةميدقلالاجرلاوقرفلابتكنإ.

.قارعلاندمنمةنيدميهو،ءالبنج

نيبيتلاةيريصنلاوأةينسلاوأةيعيشلاءاوسةميدقلارداصملاركذتملو

لاجمنأتركذلب،يبيصخللضرتفملايرصملالصألانعائيشانيدي

ةفئاطلامالعأدحأحملأدقو.امهنيبلقنتوماشلاوقارعلاناكهتوعد

ءاملع":هلوقبيفارعلاييصخلالصأليكاطنالايزالكلادجموهوةيريصنلا

يفونيدوةفرعملهأمهيفةفاكقارعلادالبءاملعوةفوكلاءاملعودادغب

"...نيدلاخيشمهنعفرعوتيبلالهأنمةمئألاترهظمهدالب

رداصملايفةفورعملارسألانميه،بيصخلاوأيبيصخلاةرسأنإ.

تايصخشتناكيبيصخللةبسنلاتلمحيتلاءامسألانماًريثكوةيخيراتلا

ردتقملاريزويبيصخلاهللاديبعنبدمحأسابعلاوبأريزولالثمةيقارع

وبأ:لثميسابعلارصعلايفةيقارعءامسأعلاطنكلذكو.يسابعلا

٢٣٦ص–٢ج–مالعألا-يلكرزلا

يفيبيصخلاهبصتخابقلوهنيدلاخيشو.64صتطوطخم–ةيرونلاةلاسرلا–يريوصلا"

ةيريصنلارداصملا

٧ص-٦جتخيراتلايفلماكلاريثألانبا"
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نبدمحأنبهللاديبُعنبدمحأويبيصخلادمحنبدحاولادبعنيسحلا

...يبيصخلابيطخلا

نيطبارملانمناكبيصخلانبميهاربإهمعنأهسفنيبيصخلاركذي.

بيصخلانبنادمحهيبأنعهنعو":لوقيف،يداهلايلعمامالابابدنع

دجمنبيلعنسحلايبأانديسلاطبارمناكو-بيصخلانبميهاربإنع

قارعلالهأنميبيصخلالهأنأىلعلديامةياورلايفو."يركسعلا

رشاعلايعيشلامامالابابدنعنيطبارموقارعلايفنوشيعيمهنأةلالدب

دقيبيصخلاناكاذإف.ءارماسيفقارعلايفتاموهتايحمظعمشاعيذلا

اممهنإ.؟دلوينألبقنمقارعلايفهمعوهوبأراصفيكفرصمنممدق

لديدجمنبيلعماماللنيطبارملانمهمعنوكنمهسفنيبيصخلاهركذي

،ةليصأةيقارعةرسأيهيبيصخلااهنمءاجيتلاةيبيصخلاةرسألانأىلع

(ـه٢٥٤–٢١٢)يماعنيبشاع(داوجلا)دجمنب(يداهلا)يلعمامإلاف

داوجلاعابتأنمناكبيصخلانبميهاربإهمعنألوقتيبيصخلاةياورو

تاونستسبيبيصخلادلوينألبقكلذوهبابلنيمزالملا

يفةميقمةيعيشةرسأيفدلويبيصخلانإفاذهىلعادامتعاو.(ه٢٦٠)

.قارعلا

لهأنمهنأويفارعلاهلصأنعهسفنيبيصخلانمحيرصتلاءاجدقل.

هذيملتلهسفنيبيصخلاهركذاميفواقباسهانركذيذلاهرعشيفءالبنج

–هخيشنعريخألالقنيذإ،يلجلايلعنبدجمبلحيفهتفيلخو

ينالبنجلانانجلاىلإهرغصيفهولمحهمعوهابأنإ:هلهلوق-يبيصخلا

الوةجحالفيبيصخلانمرارقإلااذهىلعاًدامتعاو."هنمعمسوهمزالف

نانجلانأاوركذامدنعهريغوليوطلابلاغدجمهيلإبهذاميفةيقادصم

٦٧ص–ىربكلاةيادهلا"

18ص–طوطخم–نيملاعلافالتخا–ينارحلاةبعشنبا"
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ىلإهخيشعبتيبيصخلانأمثاهيفيبيصخلافرعورصمرازينالبنجلا

.رصمنماهيلإداعنأدعبءالبنج

:وهيبيصخلا،لوقنقبسامىلعاًدامتعا

شاعلصألايفارع،ينالبنجلايبيصخلانادمحنبنيسحلاهللادبعوبأ

قارعلانيبلقنتو،ءالبنجيفقارعلايفدلو.ه٢٥٨–٢٦٠يماعنيب

.بلحةنيدميفماشلايفتامو،ماشلاو

:هتلحر

ةرسأنمضويعيشطسويفءالبنجيفدلولفطكيبيصخلاةايحىدتبت

بيصخلانبنادمحهيبأنملكناكدقو،ةيلاغلادئاقعلاباحصأنم

غلبامدنع.ةيعيشلاثيداحالاةاورنمبيصخلانبدمحأهمعو

هللادبعدجميبأىلإهلهأهلمحزييمتلاوملحلانسلفطلاييصخلا

ةيبرتلاىقلتيل(ـه٢٨٧–٢٢٥)ينالبنجلانانجلاببقلملايسرافلا

لوصأيضتقتامكايحورابأهلنوكيلوهيديىلعملعلاذخأيوةينيدلا

هنعذخأيوهلبأكهذختيخيشنمبلاطللدبالذإينطابلاملعلايقلت

راصفيكوهتايحءدبيفهتصقيبيصخلاركذيو.نطابلاوديحوتلاملع

يفهتفيلخوهذيملتلةصقلاهذهيوريثيح،ينالبنجلانانجللاذيملت

ةقيقحلانيبيبيصخلااهيفطلخيةصقيهو،يلاجلايلعنبدجتبلح

:لوقيثيح،ةرصتخمانهاهلقنن،لايخلاو

امهلةولخيفديحوتلاملعيفناسرادتيهمعوهوبأناكمويتاذهنإ

،هيفنارواحتياناكامعاتكسفامهسلجميبيصخلاامهيلعمحتقاف

،هادعبأوهارهنف،هنعلأسوهيبأوهمعتوكسيبيصخلالفطلابرغتساف

رهظذإهدورشيفوهامنيبو،هلىرجامماًمومهمتيبلاجراخىلإقلطناف

؟مويلاكمعوكوبأهلعفامكنزحأله:هبطاخوهيلإمدقتولجرهل

دمحأهمعونادمحهيبأنعاهيوريةديدعثيداحأىلعيبيصخللىربكلاةيادهلاباتكيوحي
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همفيبيصخلاحتفف.كافحتفا:لجرلاهللاقف.معن:يبيصخلالاقف

نآلاقلطنا...نيرخآلاونيلوألاملعكتثروأدق:هللاقوهيفلجرلالفتف

نملجرلالأسييصخلانإمث.هنوسرادتياوناكامبمهربخأوكلهأىلإ

.يريمنلاريصننبدجمبيعشوبأانأ:هللاقف؟نوكي

يبأنبيلعنأ–لوقيامك–همانميفيبيصخلاىأريلاتلامويلاةليليفو

نإفيضما:هللاقمث،تارمثالثءامسلاىلإهديىلعهاحدوهلرهظبلاط

ملعنماهدعبكوعنمينلكلهأو،ايندوانيدكردقيلعيسهللا

.اًبأكلنوسمتليسو

تيأرامبامهتربخأويمعويبأىلإتيتأف:يبيصخلانادمحنبنيسحلالاق

حتفينأهالأسوينالبنجلانانجلاهللادبعدجميبأىلإينالمحويئاقدصف

."يعويبأنمملعلاتذخأوهعامسوهتوبأتدقتعاولعففيلع

نيينطابةالغاوناكيبيصخلالهأنأاهنمجتنتسنتدرويتلاةصقلانإ

،نوأرقياوناكامهنعاوفخأمهنأليلدبريصننبدمحيريمنلابهذمىلع

زوجيالنممديبعلاوءاسنلاولافطالانأنيينطابلادقتعميفهنأكلذ

ليلدمهنبأملعيلينالبنجللمهرايتخانأامك،نطابلاملعىلععالطالامهل

بدنجنبدمحيديىلعذملتتنانجلانأكلذنويريصننوينطابمهنأىلع

امميهةينيدلاةوبألاةركفو،ريصننبدجمهخيشىلعهرودبذملتتيذلا

رهظينأةصقو.ةيفوصلاقرفلارئاسوةينطابلاقرفلارئاسهدقتعت

نأاهيفيبيصخلادارأةصقيههمفيفلفتيمثيبيصخللريصننبابابلا

ةفرعملاردصموهيذلاةرشابمبابلانمملعللثراوهنأهيديرممهفي

طوطخم–١٦-١٥ص–نيملاعلافالتخا

18ص–ردصملاسفن

ملعلاسبتقانانجلانأبجتنملاركذيثيح.طوطخم–184ص–يناعلابجتنملاناويدحرش"

.نانجلانميبيصخلاسبتقاو،بدنجنبدلاخنم
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لبقنمنييريصنلاةعامجةدايقبهلضيوفتكلذنأواهساسأوملعلاو

هبعنتقاويبيصخلاهشاعيذلارودلاوهوهسفنريصننبدجمبابلا

نيقحاللانممهعبتنموهورصاعم

يأ،اًماعرشعةعبرأينالبنجلانانجلامزالامدنعيبيصخلارمعناك

ماعنانجلاةافوىتحنانجلاهخيشعميقبواه٢٧٤ماعنمءادتبا

نماهلالخيبيصخلاملعتاًماعرشعةثالثوحننانجلامزاليأ،ه١٨٧

ثروفيبيصخلاةديقعهعومجمبلكشيسيذلاولغلاوفوصتلانانجلا

نباوبدنجنبانمهملعتامهنعذخأوريصننباةيباببداقتعالاهنم

ةديدعتاداهشتساةيشابتسرلاةلاسرلاهقفايانثيفدجنثيحريصن

.ريصننبامالكبيبيصخلل

نيرشعوةعبسةبارقيبيصخلارمعناكينالبنجلانانجلايفوتامدنع

عميبيصخلااهاضقيتلاتاونسلاكلتنكتملىرنامبسحو،اماع

مولعلارئاسوثيدحلاوهقفلاوةديقعلارومألكبطيحيلةيفاكنانجلا

ةمصاعدادغبىلإلحراذل.ةيملعلاهتيصخشتلكشيتلافراعملاو

ىتحاهيفرقتساو،تقولاكلذيفيملعلاعاعشالازكرموةيسابعلاةفالخلا

نيرشعوةسمخلااهيفاًميقميقبثيح،هرمعنمنيسمخلاوةيناثلاغلب

هقفلالهأنمريثكبىقتلاةرتفلاهذهلالخو،اه"١٢ماعىتحيأ،اًماع

نملجنولكشينيذلامهوةفوصتملاوةعيشلاونيينطابلانمثيدحلاو

تارظانموتارضاحمهلناكيبيصخلانأنويريصنلاركذيو.مهنعىور

ركذيكلذكو.ركذيامكةلودلازعنبدجمنعلقني.قباسلاردصملا–نسحسنوي،نسح

نبا)ةنس14ناكنانجلامزالامدنعهرمعنأينارحلاةبعشنباهنعلقنيامككلذيبيصخلا

(١٨ص–نيملاعلافالتخا–ةبعش

ميقرتنودبةينورتكلإةخسناهبىذتحيةودقيبيصخلانيسح،مولظم"
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نبارظانهنإ:نولوقيفىرخألافئاوطلانمهيرصاعمعمدادغبيفةريثك

يبيصخلاامةقالعتطبردقفةقيقحلايفوجالحلامسابفورعملا

:ةطمارقلاوجالحلاويبيصخلا

،جالحلاويبيصخلانمالكتعمجةرظانمنالوقللنويريصنلابهذي

،رصعلاكلذيفجالحللدنلاكلذبنكيمليبيصخلانإفةقيقحلايفو

انيدلتباثوهامو...اعابتأوةرهشرثكاويبيصخلانمربكاناكجالحلاف

يفتءاججالحلارابخانعائيشىورنمدحاناكيبيصخلاناليلدلاب

باتكبحاصكلذركذدقوهلتقلبقهرمأنمناكاموجالحلافصوباب

ناريغ.هلءادعلابيحوياميبيصخلاهاوراممرهظيالوجالحلارابخأ

لكلهمذقايسيفمذلابهعابتأوجالحلالوانتهرعشيفيبيصخلا

:لوقيف،فئاوطلا

تايرقزعلايأروجالحيأراّمأف

"تانايدىنعمالوعرفالولصأالب

:اضيألوقيو

بكنيعيرشويرمحأوةلالضيفهاتيلعمسو

"بجلنيدلايفيأرلايرقزعوىوهجالحويلقبدشحو

ردصملاسفن

٢طيربجلايزوفقفومقيقحت-اهدعبامو8هص-جالحلارابخأ-يدادغبلايعاسلابجنأنبيلع"

م١٩٩٧

٧٤-٧٢ص-يبيصخلاناويد"

١٠٢ص-ردصملاسفن"



ةنسلتقجالحلانا،جالحلاةريسلوانتنممنييريثكدنعتباثوهاممهنا

يتلامهتلانمف،ةطمارقلابهذمىلاهتوعدوهتديقعببسباه"،"

دادزاوةطمارقلانأشعفترانأدعبكلذءاجو،يطمرقهناجالحللتهجو

نماوناكةطمارقلانامولعمو.ماشلاوقارعلايفاهتاعدرثكومهطاشن

ةيمطافلاةلودلامايقدعبمهنعاوقشنامثمهرمأةيادبيفةيليعامسالا

ماشلاوقارعلاىلعمهتاراغومهتوعدنوسرامياهدعباوذخاوـه٢٩٦ةنس

،ماشلادالبوقارعلايفةيسابعلاةفالخلانيبومهنيبمادصلاثدحف

رصميفنييمطافلانييليعامسالانيبومهنيبحلسملامادصلاثدحكلذك

ةقحالممتناةطمارقلاونييسابعلانيبعازنلاةجيتننمناكو.ماشلاو

،ةطمارقلابهتالصلجالحلالتقفمهبةلصهلنملكوةطمارقلاةاعد

اوقحولنيذلاكئلوأنماًدحاويبيصخلاناكف،هبةلصهلنملكقحولو

ةطمارقلابهذمبمهتاف،جالحلانيبوهنيبةلصدوجولةطمرقلاةمهتب

باستنالاةمهتنمهبنورخالاهفصيامعيبيصخلاربعدقو،مهنمهنأو

:لاقفةطمارقلل

١٧-١٦ص-يعاسلانبالجالحلارابخاباتكةمدقم-يولعلايداه

١٨٦ص–يبيصخلاناويد"
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دقو،يطمرقهنأىلعنجسلايفهبجزويبيصخلاىلعضبقلايقلأمث

مهرجهوناوخإلاةافاجموقيضلانمهيقلامونجسلايفهتاناعملجس

ولغلاورفكلاولالضلانم(ةنسلا)ةبصانلاوةعيشلاهبهمهتاامو،هل

:هلوقلثمنم،هراعشأنمريثكيف

اهقباوطيالفداد غبنجسلسب

ىنوداوهل،القىالوكه.حتب

ًانا..

درصقممهمامكارصاهلوح

نيذاربلاكقحلانعاوها3

ةبصانوةيجرموكلاذ

١

يلومريواغلاىلصحيحصمالكوايك

سفنلاوهاجلاولاملاباهنوميدلت

ةلاحلكىلعىعرتاهلابامو

سبحلابراجهتوايندلاونيدلانم

نمبرهينأاهدعبعاطتسامثتاونسثالثوحنانوجسميبيصخلايقب

نإلوقيناكو،فيكملعننأنودهحارسقالطامتهنأوأ،دادغبنجس

١

٢٠ص–ردصملاسفن
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ربعدقو–مالسلاهيلع–ميرمنباحيسملاوهنجسلانمهقلطأيذلا

وهحارسقالطابهرشبومانملايفهءاجقيفشابأنإ:هلوقبكلذنع

.دجملآنمهللابجحلضفبكلذلكوهتيرح

رجاهواهلكدادغبكرتهحارسقالطاوأنجسلانميبيصخلابورهدعب

.بلحدصقف،ه٢١٢ماعيلاوحماشلاىلإ

فصتيبلحىلإقارعلانميبيصخلاهيفرجاهيذلاتقولاناك

ةفالخلانيبعارصكانهناكثيحاهلكةقطنملايفةيسايسلاىضوفلاب

امدنعو،ماشلادالبىلعةرطيسللنيينادمحلاوةطمارقلاونييديشخالاو

مداخلارفظملاسنؤملماشلاورصمةيالوتناكبلحىلإيبيصخلالصو

،رصموماشلانمالك(ه٢٢.–٢٩٥هتفالخ)ردتقملاةفيلخلاهالويذلا

ناكبلحيبيصخلالخداملفهنعبونينمبلحةيالوىلعسنؤملعجف

"(٢١٦–٢١٢)يرمتكبلافيصوسنؤملاهتيالوىلع

بلحنيباهاضق،ه٢٣٣–٢١٢نيماعلانيبماشلايفيبيصخلاماقأ

نأنودقشمديفيناثلارطشلاو،بلحيفلوألارطشلاىضقفقشمدو

امنكلقشمدىلإلوحتينألبقبلحيفاهيفيقبيتلاةدملامكفرعن

نأدعباهنمبرهامناعرسذإةريصقتناكبلحيفهتماقانأهفرعن

١٦ص–ةيناميلسلاةروكابلا–ناميلس،ينضألا

١٧١ص–يبيصخلاناويد"
ماعنمءادتباةنس٢eدادغبيفماقاييصخلانانممولظمنسحهركذامىلعًادامتعاخيراتلاام

قباسردصممولظمنيسح":عجار.ـه٢٨٧نانجلاهخيشةافوخيرات

٢٠٠٩ماعجالحلالتقخيراتىلعادامتعاتاونسثالثوحننجسلايفماقاهناانردقو

٥٨ص–بلحخيراتنمبلحلاةدبز–ميدعلانبا
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يفاهدعبرقتساواهيفنيشاولاةياشووهدقتعمببسبكانهقحول

.نييديشخالامكحتحتتناكيتلاقشمد

ظحلنواًمغرمالإودبيامىلعقشمديفهتماقإنكتملو،تيبلالاءادعأ

قيضركذيواهلهأنعليواهنعليوماشلابهيفضرعييذلاهرعشيفكلذ

:لوقيهارتف،قارعلايفةفوكلاىلإةدوعللهقوشوهتماقإ

ماهشلاضرأبماقملاتمتساسالا

مالنألأبرنئاعلمهماع

رامذلااهيلعمأشلاالخو

مأشلالهأكركذببنعلاو

يلصولارادارلابيخلاةلفوكىلإ

مالالسلاراديالفهلترجهو

نمواهيفتاهلىنملىبوطف

ماجرلابًادحلمهممسجادغ

رثأىلعهآ"ماعماشلانعلحريليبيصخللةصرفلاتءاجدقو

ىلعةرطيسلاةعيشللتحاتأوةقطنملايفتلصحيتلاةيسايسلاتاريغتلا

٢

قباسلاردصملا–يبيصخلا-مولظم

٦٧.٦٦ص-يبيصخلاناويد"
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صخشبةفيلخلاودادغبىلعةعيشلانييهيوبلاةرطيسبةفالخلازكرم

ىلعماعلااذهيفةعيشلانوينادمحلارطيسكلذك،يهيوبلاةلودلازعم

ىلإماشلانميبيصخلالحراذل،ينادمحلاةلودلافيسصخشببلح

ناعرسذإبابسألاةفرعمنوداليوطةفوكلايفرقتسيملهنكلوةفوكلا

ةلودلافيسبلصتاثيحبلحىلإةيناثماشلاىلإقارعلارداغوداعام

ينامثلبلحيفاًميقميبيصخلارمتساو.همركأوهبرقيذلاينادمحلا

دقفتيلةفوكلاىلإةيناثاهدعبلحرثيحـه٢٤١-٢٢٢يماعنيبتاونس

ىطعأةرايزلاهذهيفو،هيديرموهذيمالتبيقتليوكانههتعامجلاوحأ

هذهيبيصخلايقبو،يربكعلتلاىسومنبنوراهدجميبألخيراتلايفةزاجإ

بلحىلإاهدعبعجرمث.٤٢٤–٢٤١تاونسثالثلةفوكلايفاميقمةرملا

اهتومىتحاهيفيقبو

هم

:هخويش

وهلوقيامكةرشعةعبارلانسذنمملعلابلطيفهتلحريبيصخلاأدب

دادغبكرتامدنعنيسمخلاوةيناثلانسىتحكلذيفرمتساو،هسفننع

هنأكشالةرتفلاهذهلالخو،ىلوألاهتلحريفماشلاىلإلحروه١٢١ةنس

خيراتلاونآرقلاوهقفلالاجميفملعلامهنعذخأنممنيديدعلايقل

مهلوأوءالؤهسأرىلعيتأيو،ةيريصنلاةديقعلاصاخلكشبو...بدالاو

نانجلاهبابشىتحوهتلوفطذنمهمزاليذلالوألاهخيشمهمهأو

.ىنالبنجلا

قباسلاردصملا-مولظم١
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:(ه٢٨٧-٢٣٥)ينالبنجلايسرافلانانجلادجمنبهللادبعدجموبأ

نانجلاةيصخشىلإةميدقلاةينسلاوأةيعيشلالاجرلابتكقرطتتمل

كلذك،يبيصخلاةديقعليكشتيفرودلااهلناكيتلاهتديقعوينالبنجلا

اذل،نانجلابفيرعتلايفانيدينيبيتلاةيريصنلارداصملادرطتستمل

:رفوتموهامهنعدرونس

لصألايسراف،دهازلابفورعملا،ينالبنجلانانجلادمحنبهللادبعدجموبأ

ةمئألارصاعودباعلاودهازلاببقل،اهيفتاموشاعءالبنجءانبأنم

ةيريصنلارداصملابسحبو.يركسعلانسحلاويداهلايلع:ةعيشلا

تراصوهلتبسنفوصتلايفةقيرطينالبنجللناكو."مهنمعمسومهيقل

":ةيريصنلاصوصنلادحأيفءاجثيحةيريصنلاةديقعلانمءزج

يرسج،هقفلانوميم،بهذملاييصخ،يأرلايبدنج:ينابدهشاو

ىلإحاضيالا"اهناونعةلاسرهلنأاوركذو"...ةقيرطلاينالبنج،لاقملا

.ائيشاهعوضومواهاوتحمنعملعنال"حاجنلاليبس

داحتالابنيلئاقلايلاغلافوصتلالهأنماصخشةيميتنباركذدقو

ةديقعباحصأةيفوصلانمهنإهنعلاقف،يسرافلاهللادبعهمسا

ةدشرملاةلاسرلا-يناربطلا)دهازلابفورعملانانجلادمحمنبهللادبعدمحموبا:همساركذدرو"

(٢٩ص

طوطخم–ب/6ص–ديحوتلاةلاسر–يرسجلايلع"

ايرفكةخسن–ةداهشلاةروس–عومجملاباتك"

طوطخم–٤٢ص-ءامسلاوضرألاصاخشأةفرعميفءامسألا–يدادغبلارامعملانبا"

٥٧ص–٢ج–ىواتفلاعومجم–ةيميتنبا"
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يئابآقيرطىلعتنكذمتنك":نانجلابهتقالعءدبنعيبيصخلالوقي

ىلإدمحأيمعويبأينلمحيرمعنمةرشعةعبارلانسيفو،يدادجأو

يداهلانيمامإلايقلانممناكويسرافلاهللادبعدجميبأدباعلادهازلا

."يميلعتهالأسو(ع)يركسعلاو

ةثالثوحنهعميقبونانجلاةافوىتحنانجلاهخيشيبيصخلامزالدقو

يذلاولغلاوفوصتلانانجلانماهلالخيبيصخلاملعتاًماعرشع

ريصننباةيباببداقتعالاهنمثروفةيريصنلاةديقعلاةعومجمبلكشيس

ايانثيفدجنثيحريصننباوبدنجنبانمهملعتامهنعذخأو

دكأدقو،ريصننبامالكبيبيصخللةديدعتاداهشتساةيشابتسرلا

نانجلااهلانيتلاةيحورلاةوبألاهدئاصقىدحايفيناعلابجتنملا

هذيملتلكلذثروأوملعلاهنعذخأهنأوبدنجنبدجمنمينالبنجلا

بحصدقناك(تلاه)همساصخشلهحدمضرعميفلاقف،يبيصخلا

:بدنجنبدجمنمهعمملعلاىقلتوينالبنجلانانجلا

امهوبأناكنانجلاوتالاهو

ادـتبملاقنلايفءاجبابلاميتي

ةوذلجبءاضتساييلاصخلانإو

ىداهلااهبناكنانجلاديسلانم

هعاملسبهانباييلاصخلاناكف

"اديلاسصنلابنانجلاهلناكو

. ١

قباسردصم–نسحسنوينسح

184ص–يناعلابجتنملاناويدحرش"
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ةديقعلاءيدابمهلهتيبرتلالخنميبيصخلايفنانجلاسرغدقل

يفهسفننانجلاةقيرطاهيلإافاضمريصننبااهبلاقيتلاةيريمنلا

يديىلعترشتناوتعنيأةديقعلاهذهنأكلذةجيتنناكمثفوصتلا

يفةيريصنلاةرذبلارذبنموهنانجلاناكدقل،دعباميفيبيصخلا

اذهدهعتفيبيصخلاءاجهتومدعبوهلريخألاةمزالملالخيبيصخلا

امكجضنىتحهاعرونانجلاهخيشهيفهعرزيذلا(ةيريصنلا)عرزلا

:هلوقبكلذيراجنسلانوزكملاهبش

.سما
اهم

راهزلااهباهّرقييلاصخلانباب

ناكيفوتامدنعواهبنفدوءالبنجيفـه٢٨٧ماعينالبنجلانانجلايفوت

نملجيقلكانهودادغبىلإلحرثيح،اًماع٢٧وحنيبيصخلارمع

دادغبيفاهاضقيتلاةنسنيرشعلاوةسمخلاةرتفلالخهنأذإ،مهنعىور

دقو،مهنعىوروملعلامهنمذخأنيذلالاجرلانمةئاملانعديزياميقل

يفيبيصخلامهيقلنيذلاخويشلابةليوطةمئاقيناربطلانوميمركذ

لوقيف،هسفنيبيصخللاهدنسيةياوريفكلذو،مهنعىوروهتايح

:نوميم

ىلعفونيامخويشلانمتيقل:يبيصخلانادمحنبنيسحلالاق"

،لاق،اًعيمجرابخألامهنعتيورويركسعلااوقلنممالجرنيتسلا

:ىتالاح

نبدمحأو،يدادغبلارهظمرو،دمحأنبدلاخو،يرصبلاملسمنبا

نبدمحأو،يريمحلارفعجنبهذلالبكتو،يمدألادايزنبلهسو،قاحسإ

٢٠٠٩-ةيبرعلاةيرعشلاةعوسوملا–١٨٩ص–يراجنسلانوزكملاناويد
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دووادو،ميهاربإنبرفعجو،يناورهنلادجمنبحلاصو،يتربلاهللادبعيبأ

نبميهاربإو،يبيصخلادمحنبدمحأو،يمقلايرعشألانارمعو،رماعنب

هللادبعنبدجمو،يرشبلايلعنبدجمو،بيصخلانبدمحأو،بيصخلا

،يرابنألاهللادبعنبدمحأو،ينيطقيلاهللادبعنبدمحأو،ينيطقيلا

يلعو،يرصبلادمحنبيلعو،يريمضلادمحنبيلعو،يرابنألادمحنبيلعو

،يروباسينلاليعامسإنبقاحسإو،يناهبصألايلعنبدجمو،لالبنب

نبنسحلاوبأو،ينسحلاليعامسإنبدمحو،نيسحلاهللادبعنبيلعو

،حلاصنبيلعو،نابللانبسابعلاو،الودنسنبدمحأو،يسرافلاىيحي

نبيلعو،ينسحلايلعنبدجتو،يفزحلاىيحينبدمحنبديمحلادبعو

،عساتلارفعجيبأىلومركسعو،لاجحلادمحنبدمحأو،يفوكلامجاع

يدهمنبىسيعو،ىضرلانسحلاوبأو،رفعجنبةزمحونايرلاو

نوميمنبدجمو،ديعسنبدمحأو،ميهاربإنبنسحلاو،يرهوجلا

،غئاصلادمحأنبيلعو،ناسحنبديمحو،نالعنبدجمو،يناسارخلا

،كلامنبنسحلاو،يلجعلادمحأنبيلعو،يتارفلارفعجنبنسحلاو

دمحأنبيلعو،يرصبلايريصقلادمحنبرفعجو،ةبرقيبأنبدجمو

،حلاصنبدمحأو،يخلبلانسحلاو،رشبنبيلعنسحلاوبأو،ينوباصلا

،يقلادووادنبدمحأو،يرابلادبعنبهللادبعو،باتعنبنسحلاو

"...يحلطلاهللادبعنبدجمو،يناربطلادمحأنبيلعو

نيذلاةمئاقو.طوطخم–١١،١١١.ص–ةلاسرلالكشميفةلالدلاوثحبلا–يناربطلانوميم

ةلمكتيوتحتيتلاطوطخملانمةريخألاةحفصلايفطقسدجويذإانركذامملوطأمهنعىور

.مهنعىورنم
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،ىرخأرداصميفويرسجلايلعل"ديحوتلاةلاسر"يفو"ىربكلاةيادهلا"

:لثم

ركبوبأ،رفصنبروصنم،يفوكلايرازفلازازبلاكلامنبدمحنبرفعج

.نورخاو....يزاوهألاهللادبعنبدمحأنب

:هذيمالت

اذيملتنيسمخواًدحاويبيصخللنأةيريصنلارداصملايفهيلعقفتملانم

نويريصنلافلتخادقو،مهلاحومهنطومبسحبتائفثالثىلعنوعزوتي

امدنعمهنأالإاذيملتنوسمخودحاومهنأنولوقيمهنأمغرف،مهددعيف

مهنممسقذيمالتلاءالؤهو،نوصقنيوأمهددعيفنوديزيدقفمهنوددعي

،نويرسلاوأنويفخملانومسيثلاثمسقو،يماشمسقو،نطوملايفارع

:مهو

:نويقارعلا

ميهاربإقاحساوبأو،يوحنلاىيحينبحتفلاوبأو،يمليدلاشابتسر

نبيلعنسحلاوبأو،شكدلانبيلعو،يوالبنجلاهللادبعوبأو،يعافرلا

ديزو،ناكدمحأو،ديزمنبرضخو،دشنملابيطلاوبأو،يرسجلاىسيع

وبأو،ينارحلاةبعشنبديزيدجموبأو،صاوخلاقيرزو،بهذلابارض

بلاطوبأو،ةبعشنبمساقلاوبأو،فيرشلايبأنبيلعنسحلا

،يدنواهنلادجموبأو،يلصوملازازبلارفعجنبيلعنسحلاوبأو،يبيصنلا

نبرفعجمساقلاوبأو،يركسعلايلسعلانسحلاوبأو،ريبكلاسارو

بلاطيبأنبدمححتفلاوبأو،يفوكلادجمنسحلاوبأو،يروباسينلا

.ينامعنلا



:نويماشلا

،ينانكلاثيللاوبأو،ناطقلانوراهو،يعيدبلاسنويو،يرشبلانسحلا

وبأو،يلجلايلعنبدجمنسحلاوبأو،ينوتفركلاحلصمنبةحلطدجموبأو

،بيطملاينادو،ينانكلاةزمحوبأو،غياصلانوراهو،ةطبنبنيسحلا

مساقلاوبأو،يطابطلابلاطوبأو،يديحولارامعو،بتاكلاردلاوبأو

هللادبعدجموبأو،ينابيشلامساقلاوبأو،ندعمنبديعسوبأو،سابعلا

دجموبأو،يولعلارهاطلاوبأو،يمجعلاكيرابراشو،فيرشلايلعنب

.ناجعلايلصوملاحتفلاوبأو،ريغصلايسوطلانسحلاوبأو،يوطلا

:نويفخملا

تباثو،ةلودلازعمو،ةلودلايفصو،ةلودلاحصانو،ةلودلافيس

،ةلودلانكرو،ةلودلاسرافو،ةلودلالالهو،ةلودلارصانو،ةلودلا

ةمصعو،ةلودلاضهانو،ةلودلادعسو،ةلودلادشارو،ةلودلاميركو

ةلودلازنكو،ةلودلارخذو،ةلودلانيمأو،ةلودلا

دحاولاةقيقحلوحنييريصنلايواعدقدصنعرظنلاضغبهنإ

:ةثالثمهكئلوأرهشأنأهيفكشالاممنإفييصخللاذيملتنيسمخلاو

(ه٢٨٤دعبت)يلجلايلعنبدجمنيسحلاوبأ

اهيفدلو(ةيلجلا)ىعدتةيرقنموايكاطناةنيدمنم،ماشلادالبنمهلصأ

ةينيدلاةوبألاهنعلانويبيصخلامزالو"بلحيفشاعهنكلاهيلإبسنو

ىتحيبيصخللامزالميقبوبلحيفنييريصنلانيبهتناكموهملعثروو

يفءامسألا–يدادغبلارامعملانباكلذكو.١٦٦صةينطابلاةهجاوميفمالسإلا–دجم،بوذجملا

نييقارعلاىوسرامعملانباركذيملو.45ص–طوطخم-ءامسلاوضرألاصاخشأةفرعم

طقفنييماشلاو

قباسردصممولظم"
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نوميملاذملتتهيديىلعوماشلايفنييريصنلاخيشهدعبراصفريخألاةافو

يفيلجلامسانرتقي.نييريصنلاةخيشميفهثرويذلايناربطلامساقنب

ةديقعلالوصأنمربتعتيتلاتافلؤملانمددعبةيريصنلاةديقعلا

،ةيبلكلاو،قترلاوقتفلاو،ةدشرملاو،ةالصلانطاب:اهنمةيريصنلا

،ةيدنألاو،عاضرلاوهيزنتلاوعامسلاوقيلعتلاو،راونألاوبجحلاو

سوفنلايفعنقملاحرشلاو،ديحوتلاو،يلاجلاناويدو،ضماغلاعومجملاو

١

هعبرألا

:(ه٢٤٠دعبت)يرسجلاىسيعنبيلعنسحلاوبأ

حالصإيفهلمعلةبسنيرسجلابيمسوقارعلايفتاموشاعلصألايفارع

ةماقإلالخهدئاقعدقتعاويبيصخلايديىلعذملتت،روسجلا

نميبيصخلاليحردعبو،ماشلاىلإهليحرلبقوقارعلايفيبيصخلا

ةدوعدنعو،قارعلايفنييريصنلاةخيشميفهخيشيرسجلافلخقارعلا

لوحاهمظعمرادسلاجمهخيشويرسجلانيبناكقارعلاىلإيبيصخلا

اهمهفيرسجلاىلعبعصرومأنمةيشابتسرلاةلاسرلايفءاجام

يرسجلل"ديحوتلاةلاسر"اهعومجمبتلكشيتلاو،يبيصخلاهلاهحرشف

دحأربتعيباتكيفاهتباتكبماقفهذيمالتدحألهرودبيرسجلااهنقليتلا

كانهفيرسجللديحوتلاةلاسرلةفاضإو،ةيريصنلاةديقعلايفرداصملا

نايدلاةفرعمبمومهلايفنو،ةحصانلا:امهيرسجللناتيرخأناتلاسر

ام

مويقلا

٤٢ص-ءامسلاوضرألاصاخشأةفرعميفءامسألا1

١٩٩،١٩٨ص–نييولعلاخيرات٢

٤٢ص-ءامسلاوضرألاصاخشأةفرعميفءامسألاام
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نييريصنلازكرملوحتببسبيلجلالانامكةرهشلانميرسجلالنيملو

يريصنلادوجولاراسحناوقارعلازكرمراثدنامثماشلاىلإقارعلانم

.طقفماشلايفاهدعب

:(ه٣٥٦-٣٠٣)ينادمحلاةلودلافيس

نيذلانادمحينبنم،يلغتلاينادمحلانادمحنبهللادبعنبيلع

نمءادتبابلحمثلصوملاتمكحيتلاةينادمحلاةلودلامهيلإبستنت

انثاةعيشنوينادمحلاناكو،بلحريمأةلودلافيسناكوه١٣٣ماع

ناكو،نيينادمحلالوصونمءادتبابلحيفعيشتلارشتناكلذلةيرشع

ميقيوبلحىلإئجتلييبيصخلالعجيذلاببسلاوهنيينادمحلاعيشت

بلحىلعهترطيسدعبةلودلافيسبيبيصخلللاصتالوأناك.اهيف

ءادعأنييهيوبلاةرطيستحتحبصأيذلاقارعلاييصخلاكرتثيح

فيسبلصتاكانهواهيفماقأوبلحىلإلحروةيناثلاةرمللنيينادمحلا

،هلاهادهأبتكةدعيبيصخلافلأف،هيلعمعنأوريخألاهبرقفةلودلا

يناثلاو،ةعيشلاةمئألالئاضفيفوهو"ىربكلاةيادهلا"باتكاهرهشأ

بلحيفاًميقميبيصخلايقبو."ةدئاملاناويد"مسابفرعيرعشناويد

ىلصنموه-نويريصنلامعزيامك–ةلودلافيسناكفاهيفيفوتىتح

.يبيصخلاىلع

هنأونييرسلايبيصخلاذيمالتدحأناكةلودلافيسنأنويريصنلادقتعي

نأنودقتعيو،ةينيدلاةوبألاهنعلانيذلايبيصخلالثماًيريصنناك

...اًيريصنناكينادمحلااهسسؤمنإلةيريصنةرامإتناكةينادمحلاةرامإلا

٢٥٧ص-نييولعلاخيرات١
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هنأرهاظلالباًيريصنناكينادمحلاةلودلافيسنأىلعليلدنمامهنإ

يذلا"ىربكلاةيادهلا"باتكنأكلذىلعلديامموايرشعينثاايعيشناك

ملو،ةمئألالئاضفيفايعيشاًباتكناكينادمحللهادهأويبيصخلاهفلأ

ناكولف،ةيريصنلاةديقعلاعيضاومنميالاًدبأهيفيبيصخلاقرطتي

دئاقعنمائيشيوحيهلىدهملاباتكلانوكينأبجولاًيريصنينادمحلا

ةلودلادضعلةيشابتسرلاىدهأامدنعلعفامك،اهبنمؤييتلاةيريصنلا

ناكلاًيريصنناكةلودلافيسنأولف-ةيريصنلامعزيامك–يهيوبلا

هاعريذلاةلودلافيسلةيريصنلاهلامعأمظعأيدهينأيبيصخلابىلوألا

لصتاوبلحيفماقأامدنعيبيصخلاناىلإانلدياذهو...هيلعمعنأو

ساسألااذهىلعواًيريصنسيلويعيشهنأىلعهسفنمدقةلودلافيسب

لمتحتاممرثكأاهولمحنييريصنلانكل،نيصخشلانيبةقالعلاتناك

اذكهنكيملرمألاو،يبيصخلاذيمالتدحأواًيريصنةلودلافيساولعجف

:ةينيدلاتاهاجتالالكنماًمسانأىوحةلودلافيسطالبنأكلذاًدبأ

،اّيليعامسإيبارافلاو،اًيليعامسإيبنتملاو،ايريصنيبيصخلاهيفناكف

فيسنأءاعدانييريصنللحصولو،مهريغو...اينسيوحنلاهيولاخنباو

اولعجينأنييليعامسإللزاجلهليبيصخلاةمزالملاًيريصنناكةلودلا

.هليبارافلاويبنتملاةمزالملايليعامسإةلودلافيس

:هيفءاملعلالاوقأوةيملعلاهتناكم

املكو،ةيريصنلاةديقعلاخيراتيفةيملعةيصخشرهشأوهيبيصخلا

دنعةناكميبيصخللو،ةيريصنلاةديقعللايساسأاردصمربتعيهبتك

ىلإلوقلاىهتنااذإف،ةميقاهلدعتالةميقوةناكماهينادتالنييريصنلا

نإفةقيقحلايفو،ميلستلبهيفلادجالوشاقنالةجحوهفيبيصخلا

يريصنلاركفللةسسؤملاةيملعلاتايصخشلامظعأولوأوهيبيصخلا

٦ع



،نييريصنلانمهدعبءاجنمهيلعىنباساسأربتعيهعضواموينطابلا

.هتاذبةجحهنإفيبيصخلاىلإلوقلالصواذإثيحب

:نازيملايفيبيصخلا

ةنسلانممهتبلاغبليدعتلاوحرجلالهأنمنومدقألافلتخيمل

سيلدتلابهماهتاوهدقتعميفنعطلاويبيصخلافيعضتىلعةعيشلاو

نيمدقألانممهلكةيريصنلالاجرفلتخيملنيحيف،ةديقعلاداسفو

ةيعيشةيصخشمهيلإفاضي،هيلعءانثلاولجرلاقيثوتىلعنيثدحملاو

ءاملعمومعنيبهيلعقفتموهامفالخىلعهتلّدعنيثدحملانمةدحاو

نيتضقانتمنيتلاقمونيفقوممامأنحنفهيلعو.هيفنعطلانمةعيشلا

:يبيصخلالوح

.فيعضتلاوحرجلالهأةلاقم

.ةنسلالهأوةعيشلانم،هوفعضويبيصخلاباوحدقنيذلامهو

:ةعيشلاءاملعلاوقأ

:مهوهوفعضويبيصخلايفاوحدقنيذلاةعيشلاءاملعلاوقأبىدتبن

:(يرجهلاسماخلانرقلا)يرئاضغلانيسحلانبدمحأ.1

ناكهللادبعوبأينيضحلاينالبنجلانادمحنبنيسحلا":لاق

"هيلإتفتليالنوعلملاقمبحاصاًباذكبهذملادساف

:(ه٤٥٠–٢٧٢)يشاجنلايلعنبدمحأ.٢

هذلادبعوبأينالبنجلايبيصخلانادمحنبنيسحلا":هيفلاق

٥٤ص–يرئاضغلانبالاجر



.ةمئألاخيراتلئاسملاناوخالاباتكاهنمبتكهلبهذملادساف

"طيلختةلاسرلا

(ه٧٠٧-٦٤٧)يلاحلادووادنبا.

لوألاعيبررهشيفتاميبيصخلانادمحنبنيسحلا":هيفلاق

دسافناكهللادبعوبأ،ينالبنجلا،ةئامثالثونيسمخونامثةنس

".بهذملا

:(ه١١١١–٣٧.1):يسلجملايقترقابدجت.

"فيعضيبيصخلانادمحنبنيسحلا:هنعلاق

(ـه١٠٤٤يلاوحت)يشرفتلاينيسحلانيسحلانبىفطصم.

،هللادبعوبأيالبنجلايريضخلانادمحنبنيسحلا":هيفلاق

"بتكهل،بهذملادسافناك

:(م١٩٩٢–١٨٩٩)يئوخلامساقلاوبأ.

"فيعضوهو،نادمحنبنيسحلا":لاق

نع

:ةنسلاءاملعلاوقأ

ىوسنيروهشملاىمادقلاةنسلالهأءاملعمالعأىنميبيصخللمجرتيمل

:هيفلاقف:(ـه/٢6ـ٧٧٣(ينالقسعلارجحنبا

٦٧ص–يشاجنلالاجر

٢٤.ص–دووادنبالاجر"

134ص–يسلجملالاجر"

٨٧ص–٢ج–لاجرلادقن-يشرفتلا*

٢٥٣-14ج-ثيدحلالاجرمجعم"
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هقفيفنيفنصملادحأيبيصخلابيصخلانبنادمحنبنيسحلا"

،يبنلاءامسأ:فيلأتلانمهلو،امهريغويشاجنلاويسوطلاهركذ،ةيمامإلا

ىنثأوةدقعنبسابعلاوبأهنعىورو.ةدئاملاو،ناوخإلاو،ةمئألاءامسأو

ركذو.تيبلالهأحدميفراعشأهلو.ةلودلافيسمؤيناكهنأليقو.هيلع

ناكو:لاق،.مهلجتحاوةيريصنلابهذميففنصوطلخهنأيشاجنلا

"لولحلاوخسانتلابلوقي

قيثوتلاوليدعتلالهأةلاقم

نيمدقألانييريصنلاخويشلكمهوهوقثوويبيصخلاىلعاونثأنيذلامهو

:ةعيشلاءاملعنمةلقونيثدحملاو

:ةعيشلاءاملعلاوقأ

نسحمهوقثوويبيصخلاىلعاونثأنيذلاةعيشلاءاملعسأرىلعيتأيو

قيثوتيفدرفنايذلاديحولانوكيدقو(م١٩٥٢–١٨٦٥)يلماعلانيمالا

لاوقأضرعتسادقف،ةعيشلاءاملعرئاسنعهليدعتويبيصخلا

.دووادنباويشاجنلاويرئاضغلانبا:ةعيشلانمهيفنينعاطلا

هتمجرتيفةعيشلاءاملعنعهلقناميفهحارصرجحنبابذكو

بسنيملومهلاوقأةعيشلاءاملعنعلقنرجحنبانأعم،يبيصخلل

نأعطتسيملذإيلماعلانسحمةهازنيفحدقيامماذهو،هسفنلمالكلا

هنعلاقوهاوهبهيفمكحفينسلارجحنبالوانتيفيعيشلاهدقتعمدّيحي

ردصممهنيذلاةعيشلاءاملعىلعتعنلاقلطيملنيحيف(باذك)

لاوقألهدرويلماعلانسحمتاضارتعاانهددحنو.رجحنبامالك

:ةيلاتلاطاقنلابيبيصخلايفنينعاطلا

٢٧٩ص–٢ج–نازيملاناسل
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مليذلايرئاضغلانباناكيبيصخلامذلصأنإ:يلماعلالوقي."

ملءاملعلانأل،يرئاضغلانبايأرلةميقالكلذل،دحأهنمملسي

.يرئاضغلانبامومذلانزواوميقي

دقيلماعلانأاندجول،يرئاضغلانبايفةعيشلالاوقأانعبتتولاننا

يعيشلاثيدحلالاجرقفتادقلف،يبيصخلايفهيأرطقسيلهيلعلماحت

:اولاقاممهيفاولاقفداقنلاةمئأنمهوربتعاويرئاضغلانباقيثوت

ليلجفراعملاعوخيشهنإثيحمهدنعهرابتعاةياهنفرعتعبتتلاعم"

."ىفخيالامكحيحصهمذوهحدمبرابتعالاف...ةفئاطلايفريبك

نبامومذونوعطيفةجحالنأيلماعلانسحمهيلإبهذاماذإ

نبالمجرتنميفسكعلااندجولب،هلةحصالءاملعلادنعيرئاضغلا

هيلعاونثأمهلكف،دووادنباويلحلاويشاجنلاويسوطلاكيرئاضغلا

يلماعلاهلاقامهيفاولوقيملوهنعاولقنو

ىلإهبسنامدنعيبيصخلاىلعىرتفاوبذكرجحنبانإ:يلماعلالاق.٢

ةلمنأديقةقيقحلادعيملرجحنبانإةقيقحلايفو."ةيريصنلا

لوقيناكومهلجتحاوفلأهنأوةيريصنلليبيصخلابسنامدنع

وهيبيصخلانأنماًروهشموامولعمحبصأاذهو،لولحلاوخسانتلاب

امكةيدبعتلاوةيدقعلااهلوصأعضاووةيريصنلاةديقعلالصؤم

بتكنملككلذتبثأامكو،ةيشابتسرلاةلاسرلالوصفيفىرنس

...نامديرفنورايويودبنمحرلادبعكنيثدحملانميبيصخلانع

431ص–هج–ةعيشلانايعأ

14ص–يرئاضغلانبالاجر"

431ص–هج–ةعيشلانايعأ"
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:ةيريصنلاخويشلاوقأ

لهأاهفلأيتلاكلتكلاجرلامجارتيفاًبتكىمادقلانويريصنلافلؤيمل

هيفدريوالإثيدحوأميدقيريصنفلؤمنمامنكل،ةعيشلاوةنسلا

ةلادعو،هنوحدميوهنورطيوأهبنوجتحيوأهنعنولقني،يبيصخلامسا

وهلبنييريصنلادنعادبأفالخعوضومسيلهليدعتوهتقثويبيصخلا

ةديقعللىلوألارارسألأهنيقلتدنعبهذملاىلإبستنملكو.تبثةقثلدع

نملسلستمدنسقفوبهذملايفهسفنبسنينأهيلعبجيةيريصنلا

نادمحنبنيسحلادنعيهتنيضعبنعمهضعبذخأنيذلالاجرلا

:اذهلثمنميبيصخلا

...يلعيديس...يدمتعمويكرويدنسويديسنميعامسناك..."

دومحمنمميهاربإنمبيرغنمرضخنمبيبحديسلانميلععمسو

يلعنمسولاسلايلعنم...دجمنمىسيعنمبيبحنمةرمعبنيسح

"يبيصخلانادمحنبنيسحلاهللادبعيبأديسلانميرسجلاىسيعنب

انسوؤرجاتوانديسوانخيش":هنأبصوصنلاضعبيفيبيصخلانوفصيو

يبيصخلانادمحنبنيسحلاهللادبعيبأديسلا،اننيعأةرقواننيدةودقو

قدصلالحمهلحمو،ءافصلاماقمهماقمنأل-هحوريلعلاسّدق-

ّرس،هللاةفرعمفراعلاهللادبعيبأديسلاّرس،هللابوهللامسب.ءافولاو

"هللادعسأهّرس،حلاصلاهراكذت

نبنيسحلاهللادبعيبأانديسوانخيشيأرالإيأرال":اضيأنولوقيو

"دوقعلاوةنامألاوةنايدلابحاصيبيصخلانادمح

ةقبطلاميهاربإبيبحةخسن–طوطخم–بسنلاةروس–عومجملاباتك

ينضألاةخسن–لوألاةروس–عومجملاباتك"

ميهاربإبيبحةخسن–ةداهشلاةروس–عومجملاباتك"

.٦وا



اهتميقوةيشابتسرلاةلاسرلاةيمهأهيفانلوانتيذلاصاخلالصفلايفو

هتلاسرويبيصخلايفنيثدحملاونيمدقألانييريصنلاءاملعلاوقأانركذ

.يلاتلالصفلايفيتأتسيهو

عميبيصخللنيقثوملاونيفعضملالاوقأةنراقملالخنملوقلانكميو

هفعضنمنإ:ةيشابتسرلاةلاسرلايفحيرصلاهدقتعمنمرميسام

نمعقاولاىلإبرقأهتلاقمواًبيصمناكسيلدتلاوةديقعلاداسفبهمهتاو

.هوقثووهنعاوعفادنيذلاكئلوأ

:هراثا

هاندجوامو.نيسمخلانعاهددعديزيتافلؤميبيصخللنوسرادلابسن

،يبيصخللهتبسنحبصتدقاهضعبو،يبيصخللهتبسندكؤماهضعبنأ

اهضعبو،ةفلتخمءامسأبرركماهضعبو،يبيصخللأطخبسناهضعبو

ةمئاقمدقنساذل.هلبسنفهاورنموهيبيصخلانكليبيصخللسيل

يبيصخللهنأملعناممهاوراموعوبطملاوطوطخملامضتييصخلابتكب

:كلذىوسامكرتنوةقيقح

:ةطوطخملاراثآلا

ةيشابتسرلا

لسرملاولوسرلانيبقرفلا

رارسألأةعمل



عمجلاورارسألايفعمللا

يناثملاةفرعمبيناعملا

ليزنتلالكاشميفليوأتلا

يلاوصلا

ةيحيسملا

تاعوبطملليمالعالاةسسؤم-ناغيشتيمةعماج–يبيصخلاناويد

٢ . . \

–جهرمفيطللادبعميهاربإ–ناغشتيمةعماج-يبيصخلاناويدحرش

٢..٥–نازيملاراد

٢٠٠٩،،عيزوتلاورشنلاوةعابطللغالبلاةسسؤم-ةدئاملاباتك

١٩٩٩،رشنلاوةعابطلاوةفاحصللغالبلاراد-ىربكلاةيادهلا

:يبيصخلااهاوريتلاراثآلا

طوطخم-ريصننبدجت-ةروصلاولاثملاباتك

يبأنبرفعجنبهللادبعنبةيواعمنبهللادبع-جردلاوبتارملاباتك

طوطخم-بلاط

طوطخم-يفعجلارمعنبلضفملا-ةيلضفملاةلاسرلا

،ةطوطخمتلازاليتلايبيصخلاتافلؤمنميدادغبلارامعملانباهركذاممءزجةمئاقلاهذه

.(٤٢ص-ءامسألا-رامعملانبا).عوبطملانممويلاتحبصأتافلؤملىرخأءامسأركذو

"ةقيقحلاوةروطسالانيبنويولعلا"هباتكيفقحلمكنامثعمشاهاضيأهرشندقو"
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عوبطم-يفعجلارمعنبلضفملا–طارصلاباتك

:هتافو

امنيب،ره٢٤٦ةنستناكيبيصخلاةافونأنورخآوليوطلابلاغدجمركذ

نأينعيامماه"٥٨ةنستناكهتافونأىلإةيعيشلارداصملاضعبتبهذ

هتذمالتضعبهتافودهشدقو.هآ٥٨وه٢٤٦يماعنيبيفوتيبيصخلا

،يزازعالأدجمنبنسحلادجموبأو،يعيدبلاسيقلادجموبأمهنم،هيديرمو

يفكانههربقلازيالوبلحيفنفدو،يلجلايلعنبدجمنسحلاوبأو

اطاحمايروسيفيريصنلامكحلاةرتفلاوطيبيصخلاربقناكو،اهلامش

يفشيعينمنأةجردىلإسانلارعشيالثيحنمةيركسعةسارحب

الويبيصخلاربقناكدقف،وهنمالويبيصخلابملعيالبلحقطانم

"ونانهةنكث"مسابفرعتوةيركسعلاعطقلادحألخادادوجملاز

خيشلاربق)مسابفرعياميفكانههماقموهحيرضدجويثيح

.(قربي

.يشدندلاجنكلارفعجاهرشنيناثلاو،ليلجلادبعنبفصنملااهققحةدحاوهنمنيتخسنكانه

ةيسنرفلاةبتكملاةخسنيهةديحوةخسنىلعادمتعادقو

٢٤.ص–دووادنبالاجر-دووادنبا٢

هص-ىربكلاةيادهلاةمدقم-مشاه،نامثع"
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ثلاثلالصفلا

ةيشابتسرلاةلاسرلابفيرعتلا

:ناونعلاقيثوت

ةلاسرلا)وهانثحبعوضوميبيصخلاباتكلاهيلعفراعتملامسالانإ

يفءاجامكو،طوطخمللبوتكملاناونعلايفءاجامك(ةيشابتسرلا

نمفلأتييسرافمسالاو.ةثيدحلاوةميدقلااهلكةيريصنلارداصملا

:نيعطقم

قحلا:تسار

نوكي:شاب

:ةثنؤملاةبسنلاةغيصب،شابتسار:نيلوصومةداعنيمسالاالكنوبتكيو

ةيشابتسار

(ةيشابتسرلا)ةملكنإلبهباتكلهدمتعيملفلؤملانأمزجنمساوهو

(ةلاسرلا)وهوباتكلليلصألاناونعلاىلعاقحالتفيضأ

هيلإراشألب،هباتكلناونعك(ةيشابتسرلا)مسافلؤملامدختسيمل

ةفاضإنودب"بابلاومسالاوىنعملاةقايسيفةلاسرلا"و"ةلاسرلا"مساب

يذلايلاتلافلؤملايفناونعلايبيصخلاركذدقف."ةيشابتسرلا"ةملك

هقف"مسابةلاسرللالامكتساواخرشءاجوهفيلأتدعبةلاسرلابهقحلأ

:هتلاسرنعهلاقاممو"ةلاسرلا
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بلاطلاديرمللةدئافلانمهانفنأتسايذلاو:نادمحنبنيسحلالاق"

هذهيفينطابلاملعلانمدروامحرشهيلعلكتشياليكلدشرتسملا

هتنمميظعوهفطلوهللاقيفوتبكلذنمةدئافلابانأدبدقو...ةلاسرلا

"...بابلاومسالاوىنعملاةقايسيفةلاسرلاباتكمامتإدعبانيلع

اهولوادتمهنإفهلنيرصاعملاهيديرميدينيبةلاسرلاترشتناامدنعو

يلعل"ديحوتلاةلاسر"فلؤمكلذبدهشيامك"ةلاسرلا"مساباهوفرعو

"يفف،قارعلايفهتفيلخويبيصخلاذيمالتدحأوهو،يرسجلاىسيعنب

اهلأستاحيضتساوةلئسأنعةرابعتناكيتلاو"ديحوتلاةلاسر

يبيصخلااهلقرطتيتلاعيضاوملانمددعنعيبيصخلاهخيشليرسجلا

اًمسا"ةلاسرلا"مسامدختسايرسجلانإفةيشابتسرلاةلاسرلايف

:يرسجلالوقكلذنمو،تافاضايأنودبةيشابتسرلل

رهظومسالالازأىنعملاانالومّنإ:"ةلاسرلا"يفّنإ،يديساي،تلق"

"؟هتئيهك

:ديحوتلاةلاسرهيلعىلمأيذلاهذيملتليرسجلالوقو

ىنغوةيافكهيفامةلاسرلاهذهيفكلتصخلو،ةحيصنلاكلتضحم"

"...انملعةفحتو،انخيشةلاسردعب

عابتأنيبعئاشلامسالاناكيرجهلاسماخلانرقلاعلطمةبارقىتحو

كلذبدهشي،ةفاضإيأنودب(ةلاسرلا)اذهيبيصخلاباتكلةيريصنلا

يناربطلافلأدقف،(ـه٢٦4دعبيفوت)يناربطلامساقنبنوميمهفلأام

يفتدروعيضاومنمهتفرعمبعصوهمهفلكشتساامهيفحرشاًباتك

طوطخم-٩٨-٩٧ص–ةيشابتسرلاةلاسرلا"

ب/1ص–ديحوتلاةلاسر–يرسجلا"

ا/٧ص-ردصملاسفن"
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(ةلاسرلالكشميفةلالدلاوثحبلا):هامساو،هذهييصخلاةلاسر

ىلإهمساناكيبيصخلاباتكنأتبثييناربطلاهدمتعايذلاناونعلاو

ةلاسرنعهباتكيفيناربطلاهركذاممف،(ةلاسرلا)يناربطلانمز

:هلوق،يبيصخلا

انديس"ةلاسر"يفهباشتملانمنوقلعتملاهبقلعتيامكلذدعبتركذمث"

"يبيصخلانادمحنبنيسحلاهللادبعيبأ

:هلوقو

ردصيفيبيصخلانادمحنبنيسحلاهللادبعوبأخيشلالاق"

"...هتلاسر

:هلوقو

يفهنعهللايضريبيصخلانادمحنبنيسحلاهللادبعوبأخيشلالاق"

"...هتلاسر

قحالتقويفتفيضأ(ةيشابتسرلا)ةملكنأتبثتةلثمالاهذهلكنإ

تلمحيتلاةيريصتلاتافلؤملانماهريغنعاهلازييمتةلاسرلاناونعل

هنيعبباتكنعاًدرفمربعيالماعمساوهةلاسرلامساف،ناونعلاسفن

نماهريغنعاهزييمتمتيوةلاسرلامسالمحتةيريصنلابتكلانمريثكف

ةلاسرلا:لثماهفلؤملاهبسنيوأاهاوتحمنعربعياهيلإمساةفاضإلالخ

ةيرونلاةلاسرلاو،يكركللةيكركلاةلاسرلاو،يفعجلالضافمللةيلضفملا

يذلاخيراتلابمزجننأعيطتسنالو...يرسجللديحوتلاةلاسرو،يريوصلل

ركذمدقأنكل،(ةيشابتسرلا)وهاذهييصخلاباتكمساهيفحبصأ

طوطخم–6ص–ةلاسرلالكشميفةلالدلاوثحبلا–يناربطلا"

٤٢ص–ردصملاسفن"

46ص–ردصملاسفن"



ىلإدوعيرداصمنمانيدينيبامىلعادامتعاةيشابتسرلامسابةلاسرلل

يناربطلانوميمتافلؤمدحأيفيرجهلاسماخلانرقلاتايادب

،ماشلايفنييريصنلاةخيشميفيبيصخلاةفيلخةفيلخ(ـه٤٢٧-٢٥٨)

:لاقثيح،"ةدشرملا"ةامسملاهتلاسريفمسالااذهباهركذثيح

هتلاسريفههجوهللارضنييصخلانادمحنبنيسحلاانخيشلاقاذك"

"...ةيشابتسرلابةروهشملا

الإهتافلؤملكيف"ةيشابتسرلا"مسابةلاسرلاركذىلعيناربطلاتأيملو

ىوسيلاحلاتقولايف"ةدشرملاةلاسرلا"نمكلمنالو،فلؤملااذهيف

نممأةقيقحيناربطللةيمستلاهذهلهمزجلانكميالاذلةميتيةخسن

نسحأيفهنألوقلاعيطتسناننكلو.نتملايفتفيضأخاسنلاعضو

نمنرقوحندعب"ةيشابتسرلا"حبصأ"ةلاسرلا"مسانأتاريدقتلا

مساحبصأيرجهلانماثلانرقلايف،ةلاسرلافيلأتنمنورقةعبرأدعبو

ةعومجمنمضفلؤمكيبيصخلاةلاسرلايمسراًمسا"ةيشابتسرلا"

رامعملانباباتكيفكلذدرو،نيضاملاةفئاطلامالعألاةيريصنلاتافلؤملا

ضرالاصاخشأةفرعميفءامسألا)ناونعبطوطخموهويدادغبلا

هرودبلقنخسانلةخسننعلقنهنأطوطخملاخسانركذيو.(ءامسلاو

نبا–فلؤملاعضودقو،ـه7٢٠ماعبةخرؤمهسفنفلؤمللهخسننع

ديحوتلالهأبتكتسرهف):هامسااصاخالصفهطوطخميف–رامعملا

يريصنلاركفلامالعأركذثيح(يماشلاتيبلايفاهيفنصمءامسأو

ركذو،يبيصخلانادمحنبنيسحلاركذف،بتكنمهوفلأامونيقباسلا

.(ةيشابتسرلا)اهمساو(ةيشابتسرلاةلاسرلا)باتكهتافلؤمنم

يساسالاناونعللفاضأنممهنيقحاللانإففلسامىلعادامتعا

.ةيشابتسرلاةملكيبيصخلاهعضويذلا

.طوطخم–١٢ص–ةدشرملا–يناربطلا"
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اهيلععلطيملنييريصنلاريغنمةيشابتسرلاةلاسرلاركذنمعيمجنإ

مهلكوىرخابتكيفتالوقنلاضعبلالخنماهفرعامنإواهأرقيملو

.ليوطلابلاغدمحمل"نييولعلاخيرات"باتكنماهنعمهتامولعماوقستسا

ةيشابتسرلاةلاسرلافلأهنأيبيصخلانعهخيراتيفليوطلاهركذاممو

(ةيشابتسرلا)ناكاهمسانأو(ه"٧٢-ه٢٢٤)يهيوبلاةلودلادضعل

–ببسلااذهلو(اميقتسمنك)اهانعموةيسرافةملكلاو،ةيادبلاذنم

اميفهانركذاممو.(شابسار)ىعديةلودلادضعراص–ليوطلامعزب

ةجحاليلاتلابو،(ةلاسرلا)ةيادبلاذنمناكباتكلامسانأانتبثأقبس

..ةيشابتسرلامسالوحليلعتنمليوطلاهيلإبهذاميف

ةلاسرلاةيمستببسنعريسفتميدقتنامديرفلواحدقو

ليوطلابلاغيأرىنبتف،يبيصخلانعاهدعأةسارديفةيشابتسرلاب

ةلودلازع)همعنباوهميرغوهمصخمسابةلودلادضعمساالدبتسم

تذخأكلذل.شابتسارمساببقليناكيذلا(ـه٢٦٧-٢٣٢)(رايتخب

ززعيمث(ةلودلازع)شابتسارلةبسنةيشابتسرلامساةلاسرلا

يناعلانيدلابجتنماهمظنةليوطةديصقبداهشتسالابهذههتيضرف

بجتنملانوكيدق:لوقيو(ةلودلازع)شابتساريف(ـه4..–٢٢٠)

"كلذبمزجننأنوديبيصخلاوشابتسارنيبلصولاةلصوه

مساليلعتيفةلودلازعوأةلودلالاضعدوصقملاناكءاوسهنإ

:وهكلذضقانييذلارهاظلانالبهيلعليلدالكلذنإفةيشابتسرلا

٢٤١-٢٤٠ص-نييولعلاخيرات"

Studioةيرود–يبيصخلانعةسارد–نامديرفنوراي" islamica6)ص-٢٠٠١-٩٢ددعلا–

يناليكنمحرلادبعةمجرت-١٢١
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نماوناكةلودلازعوةلودلادضعمهيلإبستنينيذلانييهيوبلانإ.

ةلالضلهأمهيبيصخلادقتعمبسحبةيديزلاو،ةيديزلاةعيشلا

نيبناكولو...ةيليعامسالاوةيقاحسالاوةبصانلالثممهلثم

لدبهلأجلمسرافدالبراتخاناكلدونييديزلانييهيوبلاويبيصخلا

دعبىتحو.جالحلاةيضقدعبقارعلانمبرهامدنعماشلاراتخينأ

يفةماقإلاىلعبلحيفةماقإلاراتخاقارعلاىلعنييهيوبلاةرطيس

ةلودلافيسناكامنيب،نييهيوبلاىلاكلتهتلاسريدهيفيكف،دادغب

ةديقععمهتديقعبراقتببسب،هيوبينبنماذهبقحأينادمحلا

دنعةماقإلاىلعهدنعةماقإلارثآييصخلانوكلويبيصخلا

.نييهيوبلا

رطيسينألبقيأ،ماشلايفوهواهفلأدقيبيصخلاناكةلاسرلانأ-

ةرطيسدعبقارعللداعيبيصخلانأليلدب،قارعلاىلعنويهيوبلا

هرواحيذلايرسجلايلعهليكوبىقتلاكانهوهيلعنويهيوبلا

تلصوةلاسرلانألدياممةلاسرلايفتدروعيضاومنعهلءاسو

نإو،هيلعنييهيوبلاةرطيسلبقوهيلإيبيصخلامودقلبققارعلا

وهفيهيوبلاةلودلادضعويبيصخلانيبثدحدقلاصتانمناك

فلأنأدعبونييهيوبلامايأقارعلليبيصخلامودقدعبثدح

.ةلاسرلا

اذهيبيصخلاباتكناكيرجهلاسماخلانرقلاعلطمىتحهنأمادام

ةلاسرلانألاقنملوقيفةجحالهنإف،طقف"ةلاسرلا"ىعدي

اذهناكولو،ةلودلازعلوأةلودلادضعلةبسن(ةيشابتسرلا)اهمسا

اهامسأنمرظتنيملوةيادبلاذنماهمساعاشناكلاًحيحص
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نيبو،مسالااذهباهيمسيلسماخلانرقلادعبامىلإةيشابتسرلاب

.نمزلانمنرقنعديزيام(ةيشابتسرلا)مسالاروهظنيبونييهيوبلا

همالكوهباطخهجويثيحةلاسرلاةمدقميفاحضاويبيصخلاناكدقل

اذههباتكنأركذيملو،مهنمدحألزييمتنودمهلكهذيمالتعومجمىلإ

:لوقيةمدقملا

هناوخإىلإ...سانلايفهبيشمياًرونهللعجو،هيلعهللامعنأديعنم"

ءالجهيفالوقلوقأو...ديسلانممكيلعمالس.نيفراعلاهدالوأونيقحملا

هذلالوقلايخوت،رودصللءافشو،سفنأللةحارو،ىوهللةيصعمو،ءامعلل

ما

،هتفرعمبهتمعنانيلعغبسأاملف"4ثدحفكبرةمعنباماو":ىلاعت

"مهنعاهمتكنالومهلاهنيبنو،اهيقحتسماهبثدحننأةعاطلاانتمزلأ

ملعلالهأنمهناوخإىلإوهةلاسرلاةمدقميفامكيبيصخلاباطخف

ملعللنايبت:وهركذيامكةلاسرلاهفيلأتببسو،نيفراعلاهيديرمو

هللةعاطهيقحتسمىلإهرشنو

:فلؤمللباتكلاةبسنقيثوت

نعاوبتكنيذلانييريصنلاريغنموأنييريصنلانمدحأفلتخيمل

.يبيصخلافيلاتنميهةيشابتسرلاةلاسرلانأةيريصنلاةديقعلا

مهنيباميفاهنولوادتيةلاسرلاهذهدوجوذنمومهعيمجنويريصنلاف

نمدحأقرطتيملويبيصخلانادمحنبنيسحللاهنأىلعاهبنوجتحيو

اهتبسنوأةيشابتسرلاةقيقحبكشللنيثدحملاوأنيمدقألامهئاملع

(خسانلا)١١:ىحضلا"
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يبيصخلاتافلؤمددعنمم(نييريصنلاريغ)مهريغكلذكو.يبيصخلل

لهلوحطقفمهنيباميفاوفلتخاويبيصخلابةيشابتسرلانرق

.اهمساىوساهنمقبيملوترثدنامأةدوجومتلازالةيشابتسرلا

ةلاسرلاتوبثقيثوتلنيملسملادنعثيدحلاملعتاينقتانقبطولاننإ

ةيشابتسرلاةبسننإلوقللانلصوليبيصخللاهتبسنوةيشابتسرلا

يفانيصحأدقل.رتاوتملانميه-صاخلكشب–نييريصنلادنعيبيصخلل

اوركذيريصنفلؤمنيرشعلافلؤمنيرشعنعديزيامعيرسثحب

نيفلؤملاكئلوأنمو،يبيصخلامسابةنورقماهباوجتحاوةيشابتسرلا

:ركذنرصاعملاونيمدقألا

هتفيلخويبيصخلاذيمالتدحأ:(م٩٩٩/ه٢٨٩يفوت)يلجلايلعنبدجم

بترهحورهللاسدقانخيشانيأر":نيئبنملانعلئسدقولاق،ماشلايف

"ءابقنوماتيأوباوبأهتلاسريفبتارملالهأ

ذيمالتدحأوه:(م٩٥١/ه٢٤.دعبيفوت)يرسجلاىسيعنبيلع

ةلاسر"وههلفورعملاديحولاباتكلاو،قارعلايفهتفيلخويبيصخلا

لوحهلمجمبرودييبيصخلاهخيشويرسجلانيبراوحوهو"ديحوتلا

يرسجلاىلعلكشأةيشابتسرلاةلاسرلايفتدرويتلاعيضاوملاضعب

اهمهف

وهو:(م١٠٠٧/ه٢٩٧ةنسايحناك)ينارحلاةبعشنبديزيدجموبأ

اهنمركذنةيريصنلاةديقعلايفةديدعتافلؤمهلو،يبيصخلاةذمالتدحأ

امملاقف،اهلاًردصمةيشابتسرلاةلاسرلادمتعايتلا"نيملاعلافالتخا"

طوطخم–eص–ديعسيبألئاسر–يناربطلانوميم

.سيرابةبتكم–١٤٥٠طوطخملا–ديحوتلاةلاسر–يرسجلايلع"
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انديسنأولو":لاقو".هتلاسريفهبهللاانسدقانديسركذدقو":لاق

سادقنوميمديعسوبأةقثلاباشلاناكاملهنابأوةلاسرلالكشمحرش

الوقنةبعشنبالقندقو"...ةلالدلاوثحبلاباتكفلأهفيطهللا

ءامسأكهذههتلاسرنمةددعتمعضاوميفةيشابتسرلانمةيفرح

نيذلامهواًرهاظنيمومذملاوانطابنيمومذملاونيظفحتسملاونيعدوتسملا

ةيشابتسرلانمةريخألاتاحفصلايفيبيصخلامهركذ

دجمذيملت(م١.٢٦–٩٦٩/ه٤٢٧-٢٥٨):يناربطلامساقلانبنوميم

ةيشابتسرلابةرشابمةقالعاهليتلاهبتكرهشأو.هتفيلخويلجلايلعنب

لوصفلاحرشيلهفلأدقو"ةلاسرلالكشميفةلالدلاوثحبلا"وه

هتلاسريفيناربطلالاقدقو.ةيشابتسرلاةلاسرلايفتدرويتلاةضماغلا

انخيشنأهتيصعمكبنجوهتعاطلهللاكقفويديسايملعاو:كلت

ملاعةلاسريفهتلاسروهبهذملهأةودقوهتقوهيقفناكهبهللاانسدق

"...يرذملاعىلإيزد

ةيدهملا":هتلاسريفلاق:(ـه٥٠٠)زرحمنبدمحنبشيجةلودلاحصان

هللاانرشحانريغكانكهللاوفعدعبهالول":هتلاسرويبيصخلانع"داشّرلل

لكيفعجرناهيلإوروتسدلااندنعيهفهتلاسرو،هدروماندروأوهترمزيف

"لاقمهدعبلئاقلاكرتيملهنالمكتحناهيفومصتخناهيلإورومالا

طوطخم-نيملاعلافالتخا"

طوطخم-٥٧ص–ةيلقنلاةلدألا–دوعسميهاربإ"
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ركذ:(م١٢٢./ه٧٢٠)ماعايحناك:يدادغبلارامعملانبنيدلالالج

تافلؤمتاعومجمعميبيصخلافيلأتنماهنألاقوةيشابتسرلاةلاسرلا

(نويريصنلا)ديحوتلالهأتافلؤملااهعضوةمئاقنمضىرخا

ركذدقو:(م١٢٤٩-١٢١٨/ه٧١٤–٦٢٨):يريوصلاروصنمنبيلع

لاقامك":لاقف"ةيرونلاةلاسرلا"هتلاسريفاهنملقنوةيشابتسرلا

ةعنصلهأهفصوامعراونألاهذههيزنتيفهتلاسريفيبيصخلاخيشلا

"...موجنلا

:(م١٦٤./ـه١.٥.)ةنسايحناك:يكاطنالايزالكلادجم

نمالوقندجنوالإيزالكلادجمتافلؤمةعومجمنمضفلؤمولخيال

صاخيفدييأتلا"هتلاسريفالثمدروامكلذنم،ةيشابتسرلاةلاسرلا

نادمحنبنيسحلاهللادبعوبأخيشلالاق":لاقثيح"ديحوتلا

المسجهنإ...:ةيشابتسرلاهتلاسريف-هحورهللاسدق-يبيصخلا

ةنورقمةيشابتسرلاةلاسرلاركذدقو."...راونألاكالرونوماسجالاك

.كلتهتلاسريفتارمثالثنعديزياميبيصخلامساب

تناك:(م٨,١٩/ـه١٢٢٦)ةنسايحناكجهرمفيطللادبعميهاربإ

حرشيفجهرمميهاربإاهيلعدمتعايتلارداصملادحأةيشابتسرلاةلاسرلا

همساناك":هلوقلثمةديدعتارممسالاباهركذو.يناعلابجتنملاناويد

"..(ةيشابتسر)يناربعلاباباكنوعمش

٤٢ص-ءامسلاوضرألاصاخشأةفرعميفءامسألا"

طوطخم-٨٢ص–ةيرونلاةلاسرلا–يريوصلا"

.ةيرجه١٠٥٠ةنسيناثلاعيبريفمهدحانمةلاسرهتلصوهنا:لاقثيحهسفننعكلذركذ"

(٨٠صحطوطخمستافصلاوءامسألانعتاذلادارفا)

طوطخم–1:ص–ديحوتلاصاخيفدييأتلا–دجم،يزالكلا"

٦٧ص–يناعلابجتنملاناويدحرش"
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ىدحا:(م١٩٩٥–٢،١٩/ـه١٤١–١٣٢١)جهرمميهاربإفيطللادبع•

ركذيامكتناكاهمدقنيتلاةيشابتسرلاخساناهيلعلباقيتلاخسنلا

جهرمميهاربإفيطللادبعفارشإب

يتلاخسنلادحأ:(م١٩٤٢-١٨٦٩/.ره١٣٦١–١٢٨٦)دمحألاناميلس•

امك،دمحألاناميلسطخبيهاهمدقنيتلاةيشابتسرلاخساناهيلعلباق

نوزكملاناويدحرشيفهسفندمحألاناميلسدمتعادقو..خسانلالوقي

.عضومنمرثكأيفاهنملقنوةيشابتسرلاةلاسرلاىلعيراجنسلا

ةقرفلاهذهتاقثانيأردق":دمحألاناميلسلتاعجارملاباتكيفءاجو

هتلاسرتلعجونادمحنبنيسحلاهللادبعابأديسلاتدلقةدحوملا

"...ناميإلالهأروتسد

يفاهركذ:(م١٩٨٢–١٩١٧/ـه٢.١٤–١٣٣٥):دوعسميهاربإ•

ةيلكلاةياغلااهنأةيئرملاةروصلاتابثإيفةيلقنلاةلدألا"طوطخملاهباتك

نمةيفرحتاسابتقابهباتكحتفتساو،رديحدمحأىلعهيفدرييذلا"

عجرميهيتلاخيشلاةلاسربهنمدروامكلذنمف":لاقف،ةيشابتسرلا

"..يلاتلاقحلياهلوصإبويلاغلاعجرياهيلإ،نيدحوملانينمؤملا

:(م١٩٧٥–١٨٨٨/ـه١٣٩٥–١٣.٥)رديحدمحأ•

"يلجتلاونيوكتلا"عوبطملاهباتكيفاهنمسبتقاوةيشابتسرلاركذ

٨٨ص–طوطخم–ةيلقنلاةلدألا–دوعسميهاربإنعالقن–تاعجارملاباتكنم"

4ص–ردصملاسفن–دوعسميهاربإ"
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:(م١٩٥.–١٨٨٣/ـه١٣٦٩–١٣..)يلعلاحلاص•

:لاقف،ةطوطخمهلةديصقيفاهركذ

انتاقثجاهننواعبتمنحنلاو

درواملاييلاصخلاخياشلاةلاسرو

:ةيملعلاةيشابتسرلاةميق

اهلوصأوةيريصنلاةديقعللةبسنلاباهتميقةيشابتسرلاةلاسرلابستكت

ةبسنلابربتعييذلايبيصخلااهفلؤمةميقىلعادامتعاةبوتكملا

ةلوادتملالوصألاتعضوةيريصنةيملعةيصخشمهأمهريغلونييريصنلل

ةريبكةميقاذيبيصخلاهفلأاملكناكهيلعو،اهتلاصأوةيريصنلاةديقعلل

دنعءاوسفلأاممهأةيشابتسرلاتناكو،ةيريصنلاةديقعلاةسارديف

يفةلاسرلاهتلغشيذلازيحلاليلدبنيثدحملاوأنييريصنلانمنيمدقألا

تناكنيمدقأللةبسنلابف.نيرصاعملاوىمادقلانييريصنلليملعلاجاتنإلا

لاجررابكنمنينثادنعليصفتلاوحرشلاوثحبللاعوضومةلاسرلا

ةلاسرلاىلعاًدامتعاافلأف،يبيصخلادعبنيسسؤملاةيريصنلاةديقعلا

:امه،حرشلابةيشابتسرلاةلاسرلاالوانتنيباتك

:ديحوتلاةلاسر

يبيصخلاذيملتوهو،(ـه٢٤٠يلاوحت)يرسجلاىسيعنبيلعاهفلؤمل

يفةينيدلاةماعزلايفهتفيلخوهليكوناكوةرشابمملعلاهنعىقلتو

ماشلايفىلوالاهتماقاءانثأةيشابتسرلافلأدقيبيصخلاناكو.قارعلا

ةيشابتسرلاهتلصونممناكودالبلاءاحنأيفهتذمالتىلإاهنماخسنلسرأو
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يرسجلاهذيملتنيبوهنيبناكقارعلابيبيصخلالحاملف،يرسجلايلع

دنعيرسجلانأكلذ،ةيشابتسرلالوحاهيفراوحلارادملعللسلاجم

ثولاثلابقلعتترومالانمددعهيلعلكشأةيشابتسرلاىلعهعالطا

راسفتسالابماقف،مهضعببمهتقالعو،بابلاومسالاوىنعملا:يريصنلا

ناكف،يبيصخلاهخيشىلعاهحرطةلئسألكشىلعهيلعلكشأامع

ةلئسالاكلتلمجمو.هلاخضومهبيجييبيصخلاولأسييرسجلا

اهنيقلتباقحالماقهخيشنميرسجلااهذخأيتلااهتبوجأوتاراسفتسالاو

اهناونعةلاسرنمضاهتباتكبيرسجلاذيمالتدحأماقثيح،هذيمالتل

سيراببةينطولاةبتكملاتاينتقمنمضةدوجوميهو،"ديحوتلاةلاسر"

رخاوأىلإاهخسنخيراتدوعيتاقروينامثيفعقتو(١٤٥٠)مقرتحت

دحاودلجميفلئاسرةعومجمنمضتءاجوينامثعلارصعلا

:ةلاسرلالكشميفةلالدلاوثحبلا

(ـه٢٦4دعبت-ه٢٨٦).يناربطلامساقنبنوميمةقثلاباشلافيلأت

يبيصخلاذيملتوهيلجلاو.يلجلايلعنبدمحذيملتيناربطلاناك

ةيقذاللايفمث،بلحيفنييريصنللةينيدلاةماعزلايفهتومدعبهتفيلخو

.اهيفنكسللنييريصنلالوحتدعب

(ةحفص١١٥)ةيشابتسرلاةلاسرلاهمجحيفبراقياباتكيناربطلافلأ

يفلوانتلوصفىلإهمسقدقواهعيضاوملوانتوةيشابتسرلاحرشلهدرفأ

بعصامحرشوةيشابتسرلاةلاسرلاعيضاومنماعوضوملصفلك

١

Google book عقومىلعةءارقللةحاتميهو.اقباساهرشنواهقيقحتبانمقةلاسرلاهذه
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دصقيو(ةلاسرلالكشميفةلالدلاوثحبلا)هفلؤمىمساذل،همهف

.(ةيشابتسرلا)ةلاسرلاب

:نيمدقألانماضيأاهبجتحاوةيشابتسرلاىلعدمتعانممو

يفءامسألا"باتكيفيدادغبلارامعملانباولييكطوطخمبحاص

دجموبأوةمالسريخلاوبأوزرحمنباو"ءامسلاوضرالاصاخشأةفرعم

نورخاو..."رفيصالاباتك"يفينارحلاةبعشنب

:نييريصنلانمنيرصاعملادنعةيشابتسرلاةلاسرلاةميقاما

اهخسانماقدقنآلاانيدينيبيتلاةلاسرلاهذهنأنماهيلعلدأالف•

نيثدحملانييريصنلامالعأنمددعلدوعتخسنرشعىلعاهتلباقمب

امم،رديحيداهلادبعوجهرمميهاربإفيطللادبعودمحألاناملسك

وخسنلاددعتةلالدبةينيدلاةبتكملايفهنعىنغاللصأاهنأبيحوي

اهيكلامددعت

ميهاربإاهيلعدمتعايتلاةيساسالارداصملادحأةيشابتسرلاتناك•

رثكأيفاهركذو"يناعلابجتنملاناويدحرش"يفجهرمفيطللادبع

انحرشاننأىفخيال":حرشلايفهلوقلثمحيرصلااهمسابعضومنم

امبنيفتكمةغللابسحبايرهاظاحرشبتارملاءالؤهءامسأيناعم

ىنعمنمةلاسرلايفيبيصخلاهللادبعوبأانتودقوانخيشهركذ

"اهيلإعجريلفدارأنمفانطابمهتيمست

فلؤممساطوطخملااذهلفرعيالو.ايناملا-لييكةعماجس١٩مقرطوطخملاوه"

١٦ـ٦هص–يناعلابلجتنملاناويدحرش"

/\٦



نوزكملاناويدحرش"يفدمحالاناميلساضيأاهبدهشتساو•

لجتملكوروهظلا:يلجتلا":هلوقلثمةفلتخمنكامايف"يراجنسلا

"...ةلاسرلايفامكنياعميئرم

ناميإلاوةعاطلا"باتكيفلازغبيهونيثدحملانماهبجتحاكلذك•

"ناضمررهشمايصيف

تابثإيفةيلقنلاةلدألا"هباتكيفدوعسميهاربإدمتعاكلذكو•

صوصنلقنفةيشابتسرلاىلع"ةيلكلاةياغلااهناةيئرملاةروصلا

يهةيهلالاتاذلااهبترهظيتلاةيئرملاةروصلانأتابثإيفاهنمةلماك

.وه

ربتعييبيصخلادعبنويريصنلاهفلأاملكنإ:لوقلانكميلمجملابو

يبيصخلادعبءاجنملكو،ىرخأةفكيفيبيصخلاةلاسرو،ةفكيف

ةلاسرلغبتيهةيريصنلاةديقعلالوصألكو،هتلاسرىلعةلاعناك

ةديقعلللوألاردصملاةلاسرلاهذهنملعجيامميبيصخلا

يفيبيصخلاهعدواامةميقيناربطلانوميمصخلدقو.ةيريصنلا

:لاقو"...عورفلاعيمجهنمتعرفتيتلالوصألالصأ":هلوقبهتلاسر

«مصتخناهيلإومصتعناهبانفحصميه»

طوطخم-٢٧ص–يراجنسلانوزكملاناويدحرش–دمحألاناميلس"

طوطخم--6؟ص–رداقلايلعلاةفرعميفرهاوجلا-يناربطلا"

٢٥صحطوطخم-ةدشرملاةلاسرلا-يناربطلا"
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:هرداصموةيشابتسرلاةلاسرلايفيبيصخلاجهنم

:امهنيمسقنمةيشابتسرلاةلاسرلافلأتت

:ةلاسرلا.1

يهو(ةحفص٩٧)يفعقيوباتكلااذهيفهمدقنيذلالوالامسقلا

هيلعقلطأوءادتباهفلأدقيبيصخلاناكو.(67–1)نمتاحفصلا

."ةلاسرلا"مسا

:ةلاسرلاهقف.٢

"ةلاسرلا"دعبيبيصخلاهفلأيذلاةيشابتسرلانميناثلامسقلاوهو

تاحفصلايهو(ةحفص٢6)يفعقيو"ةلاسرلاهقف"مساهيلعقلطأو

ديرمللةدئافلانمهانفنأتسايذلاو":هتمدقميفلاقو.(١٨٨–٩٧)

يفينطابلاملعلانمدروامحرشهيلعلكتشياليكل،دشرتسملابلاطلا

ةدئافلابانأدبدقو...هقفلااذهيفاًحضاوكلذنايبنوكيلو،ةلاسرلاهذه

"ةلاسرلا"باتكمامتإدعبانيلعهتنمميظعوهفطلوهللاقيفوتبكلذنم

"..بابلاومسالاوىنعملاةقايسيف

يذلاوهوباتكلااذهيفانتساردروحمنوكيسيذلاوهلوالامسقلانإ

يفالصفنمهمدقنل"ةلاسرلاهقف"يناثلامسقلاءيجرنسو،همدقنس

.ةلقتسمةسارد

٩٨-٩٧ص)
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.هرداصموةيشابتسرلايأيبيصخلاجهنم

ضرتفيف،باوجلاولاؤسلاةقيرطىلعهتلاسر–يبيصخلا–فلؤملاىنب

ةيلدجةقيرطبباوجلاميدقتبموقيوهو،هلأسيلئاسكانهنأ

:هلوقلثم،ةيميلعت

....لئاقلاقنإف:وأ.لئاقانللاقنإف:وأ.لاقو،جتحمانيلعجتحانإف

انلقوأ،انلق:بائدتبمباوجبهفدريمثلاؤسلكشىلعةيضقلاجرديمث

لدجلاعباطاهتيادبنمةلاسرلاذخأتف.هانبجأوأ،كبيجنوأ،هل

ضرعلدئاقعلاباحصأتارظانميفهدجنيذلابولسالاوهو،ةرظانملاو

رصعلاحوربريبكدحىلإرثأتموهف،اهتابثاواهنععافدللوأمهدئاقع

،جراوخلاوةعيشلاوةنسلانيبامتارظانملاهيفتداسوهيفشاعيذلا

وأةلزتعملاعمثيدحلالهأتارظانمكةفلتخملاتارايتلانيبامو

دنتسي–يبيصخلايأ–وهو...ةيردقلاوةئجرملاوةرعاشألاعممهتارظانم

ةعونتمرداصمولوصأىلع،هدقتعياملهحرشوهليلعتوهدينفتوهءارأيف

:ىه

:ميركلانآرقلا.١

جاجتحالانمرثكأدقويبيصخلاهدمتعايتلارداصملامهأدحأوهو

،ةوبنلاويحولاعوضوماهيفلوانتيتلاىلوألالوصفلايفةصاخوهب

ةيأيتئامبراقيامةلاسرلامسقيفاهبجتحايتلاتايآلاددعغلبدقو

.نآرقلانمةفلتخمروسنم
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يفدوجوموهاملاقفاومنآرقنميبيصخلاهبدهشتسااممظعمناك

:لثمدصقريغنعامإافرحمناكهبدهشتساامضعبو.فحصملا

:ةيالأ

مانما٥وهارتاماملمم

يايإفدحاوةلإوهامنإنينثانيهلإاوذختتالهللالاقو

،رودهاه

"هبنوبهراف

دحاوهلإوهامنإنينثانيهلإاولوقتال:اهلعجف

:ةيلاتلاتايآلالثم،ةياردودصقنعفيرحتوأ

ما

وعروسميممحص

ر2هاهم"وه3هماماومهم

ميواما

نإمثالجهنارقغنافهانارقاذإفالجةنارقوهعمجانيلعنإو

":هنايبانيلع

:يلاتلالكشلابيبيصخلااهلمعتساف

"هنايبايلعمثهنارقعبتافهانأرقاذإفهنآرقوهعمجايلعنإ"

بلاطيبأنبيلعةيهولأتبثيل(ًايلع)ىلإ(انيلع)ةملكفرحدقف

.همعزبنآرقلانم

جهانمنمجهنموأىدهريغىلعاًبلاغاهرسفيوتايآلالزنيفنيملسملا

ةهجووهدقتعمتابثإليبسيفنيملسملادنعةفورعملاهسرادموريسفتلا

.ميركلانآرقلابهجاجتحاوهريسفتقئارطنعةلثمأذخأنسو.هرظن

ه١:لحنلا)

١٧،١٨،١٩:ةمايقلا٢



:ةغللالولدمىلعادامتعاريسفتلا

فرصيهنإفظفللاوةغللالولدمىلعادامتعانآرقلارسفيامدنع

كلذنعالاثمانذخأولو،ةغللالهأنيبهيلعفراعتملاريغىلإيناعملا

ءارونموأايخوالإهللاهملكينارشبلاناكاَمَو﴿:ةيآللهريسفت

ىنعمارسفملوقيف.4ءاشيامهنذإبيحويفالوسرلسريواباجح

:هلوقىلاعتهللاباتكنمكلذدهاشو(مادقلا)مامألاوهءارولا:ءارولا

ماممموا وولكمكنورماوب

ناكواهبيعأنأتدرأفرخبلاىفنولمعينيكاسملاتناكفةنيفسلاامأو

ماهتور.ع.ر

مهكردأاملافلخءارولاناكولف،«ابصغةنيفسلكذخايكلممهءارو

...مهمادقناكامنإو،كلملا

نويوغللاهلوقيامفالخةغللالولدمىلعاًدامتعاريسفتلااذهو

الاهنكلوفلخومامأينعت"ءارو"ةملكنأةغللالهأدنعفورعمف

:غارفلالوقيامكسانلاةبطاخميفمامالاىنعمبمدختست

وهكيدينيبلجرلالوكيدينيبوهكءارولجرللاقينأزوجيال"

كءارولوقترهّدلاومايألاويلايللانمتيقاوملايفكلذزوجيامنإ،كءارو

ينعتالءاروةملكنأاذهىنعمو"...ديدشدربكيدينيبوديدشدرب

يفىحنملااذهوحنيليبيصخلاعفديذلاو.(باجحءارونم}:ةيآيفمامأ

لالخنمالإنوكيالرشبلاىلإهللانميحولانأتابثالوهريسفتلا

(خسانلا)ه١:ىروشلا"

(خسانلا)٧٩:فهكلا"

٧ص–ةيشابتسرلا"

(ارو)ةدام–برعلاناسل"
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ةنراقملالخنمنيملسملاريسفتنيبويبيصخلاريسفتنيبقرافلامهفن

:ةيآريسفتيفمالسإلالهأورسفمهلوقيامنيبويبيصخلاهلاقامنيب

لسريوأباجحءارونموأايخوالإهللاةملكينارشبلناكامو

رممضت

اهءاشتامهنذإبىجوفالوسر

:يربطلالاقدقف

يحوياّيحوالإهبرهملكينأمدآينبنمرشبليغبنيامو:هركذىلاعتلوقي"

وأ:لوقي(باًججءاَرَونِموأ)هريغامإواماهلإوأ،ءاشفيكهيلإهللا

هيلعهللاىلصهيبنىسومملكامك،هاريالوهمالكعمسيثيحبهملكي

امإالوسرهتكئالمنمهللالسريوأ:لوقي(الوُسَرلسرُيوأ).ملَسَو

ىلإلوسرلاكلذيجويف:لوقي(ءاشيامهنذإبيجويف)هريغامإو،ليئاربج

رمأنمهيلإهيحوينأهبرءاشيام:ينعي،ءاشيامهبرنذإبهيلإلَسرملا

"يحولاوةلاسرلاىنمكلذريغو،يامنو

:نآرقلابنآرقلاريسفت

:ةيآلالثم،بيجاعأبيتأيهارننآرقلابنآرقلارسفيامدنعكلذكو

هلهماهنو

ريخهللافلبقنمهيخأىلعمكتنمأامكالإهيلعمكنمآله...و

سموم.عيامكووم

هه

ما

–فسويةيهولأىلعةيآلاهذهبالدتسم،نيمجازلامحرأوهوظفاح

(خسانلا)ه١:ىروشلا"

يربطلاريسفت-ريرجنبدمحم-يربطلا

٦٥:فئسوي

وا٢



ةيآلاهذهيفهسفنفصوهللانأباجتحمىنعملاوههنأو-مالسلاهيلع

:هنأب

ينإضرألانئازخىلعينلَعْجا...و.كلمللهلوقبهظيفحو
هل

هنإف(ظفاحوظيفح)ظفليفقافتادجويالهنأعمو«ميلعظيفح

نكيملولهنألفسويةيهولأةلدأنم-همعزب–يظفللاقفاوتلااذه

الب–جاجتحالااذهلثمو.ظيفحلاهسفنىمسناكاملهللاوهفسوي

.ماوطىلإدوقيسهنإفنآرقلاريسفتيفجهنمكهدامتعامتنإ-كش

:يأرلابنآرقلاريسفت

ما

ُةاموم

ةيلجلايفاشنينمواو:ةيآلابخسانتلاةديقعىلعهجاجتحالثمكلذو

.موم

لامجلاوريمحلاولاغبلاوباودلا":لوقيف،نيبُمريغماصخلايفوهو

"مالكلانمةعونمماهنألقطنلايفةنّيبمريغيهو،ةيلحلايفأشنت

اهقايسنعاهللصفواهناكمنمةياللرتبوهاذهيبيصخلاداهشتساو

ميقتسيلهركذنمدبالنآرقلايفقحالوقباسةيآلاهذهلوهيفتلزنيذلا

ee:فسوي

46ص–ةيشابتسرلا"

١٨:فرخزلا"

٦٩:ةحفصلا"

هأ٣



ما

امما

ذختاما﴿:ىلاعتهللالوقوهوةيآلاهذههيفتءاجيذلاقايسلاو،ىنعملا

ما وما٥ومجوهر

نَمْحرللبرضامبمهدحأرشباذإو*نينبلابمكفصأوتانبقلخيامم

و.صاومفمهوووه،امامم

ةميظكوهوادونسمههجولظالثم

ما

وم

رمرما

ننُةام

همرموهمكهيا":دكا2

يفوهوةيلجلايفاشتينموا

اودهشأثانإنَمْحَّرلاُدابعمهنيذلاةكئالملااولعجوانيبُمريغماصخلا

رضيومهو

فتءاجحضاووهامكتايألاف"4نولانسلومهتداهشبتكتسمهقلخ يفحضاووهبومهببك

ىلاعتهللادرءاجف،ثانإمهنإمهلوقوةكئالملانعنيرفاكلامالكقايس

ُةامو

يفاشنينمواو:ىلاعتهللالوقيفنيملسملاليوأتلالهألاق،مهيلع

نورخآلاقو،يراوجلاوءاسنلامه«نيبمريغماصخلايفوهوةيلجلا

ةأرملانأيهاهبةكئالملانورفاكلاهبشيتلاةأرملاتافصف.مانصالامه

نأدحألقيملو...ىضرتامناعرستمصاخاذإوةنيزيلاحلانمذختت

.ةنيزيلحلاورهاوجلاذختينمم...ريمحلاولاغبلا

اهدمتعييتلانآرقللةيريصنلاريسفتلاةقيرطنعةلثمأدرجمهانركذامو

،نآرقلليريصنلاينطابلاريسفتلاناونعتحتجردنتيتلاويبيصخلا

صنلارسفُيثيح،نيملسملادنعوهامعةفلتخملاهقئارطهليذلا

لوصألاهذهنوكتنالدبةيريصنلاةديقعلالوصأىلعادامتعاينآرقلا

.ينآرقلاصنللاهليصأتيفعضختنميه

١٩-١٦:فرخزلا"

يربطلاريسفتيربطلا"

6ع



:يبيصخللةقباسلاةيريصنلارداصملا.٢

لكشباهنمةعبرأىلعدمتعيكشالبوهنكلمسالاباهنملقنوأاهيلعدمتعا

:تفهلاباتك

يفوت)يفعجلارمعنبلضفملاهيوري،ةيريصنلابتكلامدقأنموهو

تفهلايفءاجامنإ.دجمنبقداصلارفعجنع–همعزب-(ه١٨٠يلاوح

اهنيباريبكاقفاوتكانهنأدجنماحرألايفنيرفاكلاونينمؤملاقلخنع

.عوضوملاسفننعهتلاسريفيبيصخلاهركذامنيبو

:طارصلاباتك

ةياوربانيلإلصودقوقداصلارفعجنعيفعجلاتايورمنماضيأوهو

سمخلاخسانتلاتاجردنإ.باتكلاةمدقمركذتامكهسفنيبيصخلا

نأريغطارصلاباتكاهركذيتلااهسفنيهيبيصخلااهركذيتلا

نوكيامواهتاجردوخسانتلاةركفلاباعيتساواليصفترثكأناكطارصلا

بضتقممالكبخسانتلاتاجردفيرعتبيبيصخلاىفتكانيحيفاهيف

.رصبلحم

٨٥-٨٢ص–بلاغىفطصمقيقحت–تفهلا–رمعنبلضفملا،يفعجلا"

اهدعبامو64ص–ةيشابتسرلا"

٦٢ص-ردصملاسفن"

اهدعبامو١٨١ص–ليلجلادبعنبفصنملاقيقحت–طارصلاباتك-رمعنبلضفملا،يفعجلا"
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:ةيلضفملاةلاسرلا

اًدحاويبيصخلالثميو.يفعجلالضفمللةبوسنملاتافنصملادحأيهو

تعمجريغصمجحتاذةلاسريهو،اهوورنيذلادنسلاتالاجرنم

ةلئسالاكلترودت-همعزب–قداصلارفعجىلعيفعجلااهاقلأةلئسأ

يفايفرحاهنميبيصخلاسبتقادقو.هتافصوهئامسأوىنعملاروهظلوح

اتابثإوهيه":ىنعمللةيئرملاةروصلانعهلوقلثمعضومنمرثكأ

ةصقكلذك."ةطاحإالواًراصحإالوالكوهيهالو،انيقيوانايعواًداجيإو

اهركذيتلااهسفنيهيبيصخلااهركذيتلانيرشعلاوةينامثلافورحلا

"يفعجلا

:جردلار9بتارملا

يبأنبرفعجنبهللادبعنبةيواعمنبهللادبعلبوسنمباتكوهو

ةمدقميفدروامكيبيصخلاةياوربانيلإلصوو(ه١٢٩ةنسلتق)بلاط

نميناثلامسقلايفمسالابباتكلااذهيبيصخلاركذدقو،باتكلا

بتارملالهأنماصاخشأاهلاعفألبتردقو":لاقف(هقفلا)ةيشابتسرلا

"جردلاوبتارملا"باتكبروهشملافورعملاباتكلايفحورشموهوجردلاو

،بابلا):ينارونلاملاعلابتارمنعةيشابتسرلايفءاجاملكنإ."...

جردلاوبتارملاباتكيفءاجاّمعراصتخاوه(..ءابجنلا،ءابقنلا،ماتيألا

مهتاجردوينارونلاريبكلاملاعلابتارملوحهعوضومرودييذلا

.بهسمولصفملكشبمهصاخشأو

١٧صةيشابتسرلايفيبيصخلادنعو.هص-ةيلضفملاةلاسرلا-رمعنبلضفملا،يفعجلا"

٢٩-٢٨صةيشابتسرلا-يبيصخلادنعو.14صقباسلاردصملاسفنيفعجلا"

١٣٩ص"
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:يسايسلاخيراتلا.٢

نمنيتروهشمنيتفورعمنيتثداحةيشابتسرلايفيبيصخلاركذدقو

:امهيمالسإلاخيراتلاثداوح

اودانامدنعبلاطيبأنبيلععمنييئبسلاوأبسنبهللادبعةصق•

ه٢٨ماعوحنمهلهقارحإنمناكاموهتيهولإب

فورعملابلاطيبأنبيلعنبنسحلانبنسحلانبهللادبعنبدجمةروث•

ـه١٤٥ماعهلتقوروصنملارفعجيبأةفيلخلاىلع(ةيكزلاسفنلا)مساب

:يبعشلاثوروملا.٤

ثوروملايفاياكحلاوفرطلابحاصاحجنعاهيوريةصقكلذةلثمأنمو

نأدكؤيل(مامألأ)ينعتاهنا(ءارولا)ةملكاهبرسفيليبدألاويبعشلا

نمةصقلاهذهو.يحولابحاصوهوهنودنمليجوملاوهباجحلا/مسالا

ىقمحلارابخأ"هباتكيفيزوجلانبااهركذيتلافرطلاورداونلا

.ةصقلاصاخشأيففالتخالاضعبعم"نيلفغملاو

:يدوهيلاثورملا.٥

دوملتلابيترتامدحىلإهبشتةيشابتسرلاةلاسرلابيترتةقيرطنا

كلذكو،(ارامج)حرشلاو(ةانشملا)نتملا:نيمسقىلإمسقنييذلايدوهيلا

هقفلاو(ةلاسرلا)نتملا:نيمسقىلإيبيصخلااهمسقدقفةيشابتسرلا

لوصادوجوتابثالايفاكاليلدانركذامنوكيالدقو(ةلاسرلاهقف)

يفيدوهيلصأدوجوتبثيامنأريغ.هباشتوهامنإوةيدوملتوأةيتاروت

:نارمأيبيصخلاةلاسر

وا/



ءايعشالثمةيمالسالارداصملايفمهلركذيأدريملءايبنأءامسألهركذ

يفالصامهركذدرونيذلاميدقلادهعلاءايبنانممهو...لاينادوءايمراو

.ميدقلادهعلا

اهركذييتلاقلخلاةصقيفحضاولكشبةيدوهيلانمسابتقالارهظيو

ساسالامهنيذلانيرشعلاوةينامثلافرحألاصاخشأنعيبيصخلا

هالابقلاةفئاطةيرظناهسفنيهةيرظنلاهذهو.نوكلاءانبمهيلعماقيذلا

لعجييبيصخلانأىوسنيتيرظنلانيبقرفالوةيدوهيلاةيفوصلا

هالابقلانأنيحيفةيبرعلاةيدجبألافرحأددعبنيرشعوةينامثفرحألا

.ةيربعلاةيدجبألافرحأددعبنيرشعونينثافرحألالعجت

دقوهتلاسريفمهنعلقنويبيصخلامهيلعدمتعانيذلالاجرلاامأ.

:مسالابمهركذ

،ةلاسرلامسقيفائيشهنعلقنيمل:(ه٢٦،ت)يريمنلاريصننبدجت

ىيحيوريصننبانيبراوحلا"ةلاسرلاهقف"يفةديدعتاحفصدرفأهنكل

ةيريصنلاةديقعلايفرومأنعنيعمنبالأسيثيح،يرماسلانيعمنب

بيجيريصننباو

لقندقو.يبيصخلاةدالولبق:(ه٢٢٠ماعيفوت)يرهازلانانسنبدجت

(1):ةحفصلايفثينأتلابباجحلا/مسالاروهظيفاًريخهنع

:يلاتلاطبارلاىلع.ىنعملاتحتىنعم-لييناد،كاينزريب

http://www.masonic-store.net/fm-lb/ar/category/book-library/poems

songs/%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7

%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A9

قحالملايفمالعألامجارتعجار"

قحالملايفمالعألامجارتعجار"
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فصنلايفشاع،يبيصخلاخويشدحأوهو:يسرافلاىيحينبدلاخ•

(Y)ةحفصلايفاًريخهنعلقندقو.يرجهلاثلاثلانرقلانميناثلا

.قداصلارفعجةيهولأبقلعتي

نعالقنهلهيورياًربخهنعلقني،يبيصخلاوبأوهو:يبيصخلانادمح*

(١٨)ةحفصلايفبنيزيبأنبدمحباطخلايبأبقلعتيبدنجنبدمح

:ةيشابتسرلاةلاسرلاعوضوم

ةيريصنلاةديقعللالوصألكشتعيضاوملوحةيشابتسرلاةلاسرلارودت

ةلاسرلايفيبيصخلااهلوانتيتلاتاعوضوملاىلعاًدامتعاو،اهعابتأدنع

لكشييذلاهدقتعمييصخلااهيفلصفةيساسأرواحمةدعظحالناننإف

:يهرواحملاهذهو،ةيريصنلاةديقعلابنيدقتعمللىلوألاةيعجرملا

:لسرلاويحولاةقيقح

تاحفصلانيبعقيو،ةلاسرلانملوألامسقلابابلااذهلكشي

ةقيقحويحولانعمالكلابأدبف،هتلاسريبيصخلاأدتباهبو(14–1)

ىنعملاودجملوسرلانيبةطساوالنألوقلاىلإلصوفةلاسرلاولوسرلا

سيلوةطساوالبهمساىلإهنمرشابممالكوهىنعملايحونألب(هللا)

وهويحولاكلموهليربجنأنولوقينيذلارهاظلالهأدقتعيامك

كلذيفيبيصخلاجتحادقو.هللامالكهيلإلقنيهلوسروهللانيبةطساولا

هبهذماهيفتبثأةقيرطبيحولاتركذيتلانآرقلاتايآرسففنآرقلاب

:ةيآلاريسفتيفالثملاقف

قحالملايفمالعألامجارتعجار)
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لسريوأباجحءارونموأايخوالإهللاةملكينارشبلناكاموو

نمتتس

:لاقف4ءاشيامهنذإبيحويفاوسر

ةطساولاوهادجمنإيأ...ماّدق:هانعمءارولاو.باجحلاوه(دجم)مسالا

ءارونممهملكهللانايأمادقىنعمو.هللامهيلإىحوانموهللانيب

،مسالامالكوهفاهلكبتكلايفتبثملالزنملالوقلاومالكلالكو.باجحلا

نملسرلاىلإىحوأهللانإ:لوقلاىلإكلذبلصيل...هبىحوأوهلوقوهو

حونومدآكنآرقلابنيفورعملاءايبنألامهاوسيللسرلاو.دجممسالالالخ

ءايبنألامهتطساوبهللابطاخبجحءالؤهلب...دجموىسيعوىسومو

نيذلاو،لوسرلاوهلسرملاف:لوقيفرشعةعبسلانوأبنملامهنيذلا

عقونيذلاهللاباتكيفنوأبتملااصخشرشعةعبسلامههنودنممهلسرأ

ىلعىنعملانمعقاوباطخلانأسانلانظيو،مسالانمباطخلامهيلع

.نييأبنملاءامسأركذيو.مسالا

نآرقلافيرحتعوضومىلإنآرقلاويحولاعوضوميفيبيصخلاقرطتيال

دنعالعففيرحتلاسراميهنكل،ةيعيشلاقرفلامظعمهبلوقتيذلا

.ةيلاتلاةرقفلايفدريسامكبلاطيبأنبيلعةيهولأىلعلالدتسالا

:اهلئالدوبلاطيبأنبيلعةيهولأ

أدتباو،(٢٧–١٥)تاحفصلانيبعقيوةلاسرلانميناثلامسقلاوهو

يفةدعاقلاررقيفهتافصوهللاءامسأنعمالكلاببابلااذهيبيصخلا

ءامسألاوتوعنلانعةعنتممةيهلالاتاذلانإ:ةيريصنلاةديقعلا

وهيذلاباجحلا/مسالااهبدوصقملاامنإةفصوأمسالكوتافصلاو

تح١:ىروشلا



اهروننمةيهلالاتاذلاهتقلخيذلا...روصملاوىرابلاوقلاخلاوهوهللا

.ريبدتلاوقلخلارمأهيلإتلكوأواهتافصواهئامسأعضومهتلعجو

ةروصيفمهلرهظتواهقلخلىلجتتةيهلالاتاذلانإ:لوقيلاهدعبلصيو

هنايعحصالوهدوجوتبثيملةيئرملاةروصلابرهظيملول"هنألمهلثمنم

"...هنقيتالو

،سأرلاعلصألا،لاجرلانمعبارلا،نيطبلاعزنألا"ةروصنإ:لوقيمث

،نيعارذلالَبَعلا،ةعيبمذلامخضلا،نينيعلارداخلا،ةجلبلابحرلا

بلاطيبأنبيلعتافصيهو"..نيقاسلاشَمخألا،نيبكنملانيبامديعبلا

وهال،انيقيوانايبوانايعواًداجيإواتابثإوهيه"ةيهلالاتاذلاةروصيه-

ةقيقحنمىأرصخشلكنكل"اًراصحإالوةطاحإالوالكالواًعمجيه

ناميإلالهأوايرشبهوأررشبلانمردكلالهأف،هناميإرادقمبةروصلا

ةروصلانملازهناميإبنمؤملاىقترااملكومهناميأرادقمباينارونهوار

ركذيبلاطيبأنبيلعةيهولأىلعدكؤيلمث.هناميإرادقمبةيرشبلا

هّدر:كلذنمواهلإناكنمالإاهعنصياليتلاويلعاهعنصيتلاتازجعملا

سمشللهتبطاخمونآرقلايفروكذملارمقللهقشو،اهبرغمنمسمشلل

ايرهاظايرخآايلوأايمالسلاكيلع":هلاهلوقبهلسمشلاةبطاخمو

ءامسللهجورعو"..ريدقءيشلكىلعوميلعءيشلكبنماينطاب

ةيهولأباوحرصنيذلاهباحصأوأبسنبهللادبعمهنموىتومللهئايحإو

يتلاكلتمهاوعدبنيئطخماونوكيملهباحصأوأبسنبانإ:لوقيو.يلع

مهودودخألاباحصأمههباحصأوأبسنبانإوةرمنمرثكأاهباورهاج

:ىلاعتهللالوقمهيفلزننيذلا



يبيصخلالقتنيو.هديمحلازيزعلاهللاباونمؤيناالإمهنماومقناموو

نآرقلانمدهاوشلاركذيلهتيهولأىلعةلادلايلعتازجعمدرسدعب

:مسااهيفدرويتلاتايآلالكلعجيفبلاطيبأنبيلعةيهولأىلعميركلا

:لثمنمهللاوهاًيلعنأىلعلدتتايآيه...يلعلاوأايلعوأيلع

.ريبكلايعاوقو

ريبكّيلعناكهللاناو

ميكحيلعهناو

.ميقتسميلعطارصاذهو

انيلعّنإ»:تايآلايهوهبهذمتبثيلنآرقلاتايآنمتايآفرحيولب

ما

رومكت"ًاسممممكت"

:اهلعجيف."هنايبانيلعنإمث*هنارقعبتافهانأرقاذإف*ةنازقوةعمج

"هنايبايلعمثهنارقعبتافهانأرقاذإفهنآرقوهعمجايلعنإ"

يبأنبيلععمكراشتنأوهكرشلانإبنيكرشملاوكرشلافرعيمث

ركبابأةمامإلايفهعماوكرشأنيذلامهنوكراشملاو،اًرخآادحأبلاط

"..لثعنو،مالدو،قيتع"ءامسابمهتعنينيذلا"نامثعورمعو

١

١٧،١٨،١٩:ةمايقلا"



:بابلاومسالاوىنعملاةقايس

مسقلااذهأدتبي.ةلاسرلانم(٥٩–٢٨)تاحفصلانيبمسقلااذهعقي

قلخركذيف،ةتسلاناوكألاوملاوعلاقلخوقلخلاةصقنعمالكلاب

قلخومهنوداموةسمخلاماتيألاوبابللمسالاقلخمثمساللىنعملا

.رشبلا

تاروهظلاركذيفاهيفناكاموةيرشبلابابقلانعمالكللاهدعبلقتنيو

نوننبعشويوفسويوثيشوليباه:روصيفىنعمللةعباسلاةيتاذلا

يتاذلاروهظلاو.بلاطيبأنبيلعوافصلانوعمشوايخربنبفصأو

.اهقلخنمدحأبالاهسفنبةيتاذةروصب(ةيهلالاتاذلا)ىنعملاروهظوه

ركذيوهبابوهباجحمساواهيفرهاظلاىنعملامساوةبقلاركذيثيح

لكنيبتاروهظلايهةيلثملاتاروهظلاو.ةبقلكيفةيلثملاتاروهظلا

هباجح/همساةروصىنعملاليزينأوهيلاثملاروهظلاو،رخآويتاذروهظ

.مسالاتاذكوىنعملالثمكةروصلاموقتف،هتروصبرهظيو

قرفلااهبتيمراملاطةديقعلاًعيرسقرطتيةلاسرلانمءزجلااذهيفو

لتقليباقنأو،ليباقعمليباهةصقركذيف،مراحملاحاكنيهو،ةينطابلا

اونتساسوجملاسرفلانأركذيمث،قانعهتخأجوزتيلليباههاخأ

الإاذهركنيهنأمغرو،تانبلاوتاهمألاوتاوخألانمجاوزلايفليباقب

اذهىتأتاماقملاوبتارملالهأنماًدحأمتدجونإف":لوقيوينثتسيهنأ

انرصتخاامنإوهحرشلوطيامججحلانمهيفانلو،هانلبق،انارأوهرهظأو

."...نيقيلاوةنايدلايوذلهانحرشام

ةبقلكيفةيلثملاوةيتاذلاتاروهظلالصفينأدعبيبيصخلالقتني

نسحلانبدجتىتحومدآنمرشعةعبسلابابلاتاروهظدرسيل

٣،١



ناملسىتحمدآنمزيفليربجنمباوبألاءامسأركذيفيركسعلا

دجميعيشمامإرخآلبابرخآريصننبدجمىلإالوصودجمنمزيسرافلا

ينمزلامهلسلستبسحبباوبألاءامسأركذيف.يركسعلانسحلانب

يفبابلابمسالاتاروهظركذيو.مهنعرابخألانماضعبوبابلكباقلأو

ثيحريصننبدجمهبابيفيركسعلانسحلانبدمحروهظىتحماقملك

وهبابلابمسالاروهظو.تقولاسفنيفابابواباجح/امساريصننباماق

اًدحاواصخشناريصيوبابلابمسالاجزتميثيحجازملاروهظهنومسيام

ةيهولألاوةوبنلاهئاعدانمريصننبانعليقاممهفنةيئزجلاهذهنمو

هباببرهظاذإف،لوسرلاوهللاوهوهتافصوهللاءامسأوهمسالانأكلذ

ةيهولألااهنموفئاظووتافصوءامسأنممساللامهلبابلاراص

.ةوبنلاو

:خسانتلاتاجردوقلخلاوتوملا

مالكلابفلؤملاهئدتبيثيح(3–6.)تاحفصلانيبمسقلااذهعقي

هتاجردوخسانتلانعمالكلللقتنيمث(ةدوعوملاةنجلا)افصلاملاعنع

قلخُيفيكركذيو"خّسّرلاوخسفلاوخسقلاوخلسملاوخسنلا":سمخلا

هدقتعمةحصىلعنآرقلانمدهاوشلابيتأيو.ماحرألايفرفاكلاونمؤملا

عستوفلأ)١٩.1يهخسانتلاىلعةلادلاتايآلانأركذيفخسانتلايف

،ةيخوسملايه(منهج)رانلانإ:هلوقبمتخيواهنماًبناجركذيةيآ(ةرشع

.ةيخوسملايفباذعلاوهرانلاباذعو

:ءامسلاوضرألاصاخشأ

(٩٦–٧٠)نيبتاحفصلايهوةلاسرلانمريخألاثلثلاصصخيمث

:عبسلاةينارونلابتارملاركذيفءامسلاوضرألاصاخشأنعثيدحلل



"نينَحتمُملاونيصلخملاونيصتخُملاوءابجنلاوءابقنلاوماتيألاوبابلا"

نوبّرقُملا":عبسلاةيرشبلابتارملاىلإلقتنيمثةبترملكصاخشأو

نوعمتسُملاونوحئاسلاونوسّدقُملاونويناحورلاونويبوركلاو

ةنجلاوهوءافطصالاوافصلاىنعموةبترملكىنعمحرشيو".نؤقجاللاو

.ةدوعوملا

صاخشأواهقلخوةتسلاناوكألاهيفركذيةلاسرلانمريخألامسقلايفو

ةالصلاتاقوأنمتقولكصاخشأوةالصلاصاخشأركذيفتادابعلا

ناضمررهشصخشو،ةلفانلاوةضورفملاةالصلاتاعكرنمةعكرلكو

كلذعبتيو...ةنسلاروهشصاخشأو.همايأوناضمريلايلصاخشأءامسأو

دعبةلاسرلامتتخيو...نطابلاورهاظلايفنيمومذملاونيدومحملاصاخشأ

.نيرهاطلانيبيطلاهلآودّمَحُمانديسىلعهللاىلصو:هلوقبءاعدلا



:ةيشابتسرلاطوطخمبفيرعتلا

يتلاةيريصنلاتافلؤملاةلسلسنمضاًقباسةيشابتسرلاةلاسرلاترشن

:ناونعتحتىسومخيشلاوىسوميبأنملكم٢٠٠٦ماعاهرشن

نبالتافلؤملانمةعومجمعماهتقوترشندقو."ةيولعلاةمكحلالئاسر"

اهتقواهرشنءاجو،تادلجمةدعيف...يفعجلاويلجلاويناربطلاوريصن

كلذعبتامويرارحلاقيفرينانبللاءارزولاسيئرلايتغاةثداحةيفلخىلع

يذلاايروسيفمكاحلايريصنلاماظنلاونانبلنيبتاقالعلايفرتوتنم

هذهرشنمتاهتقوةيمالعإلابرحلانمءزجكو،لايتغالااذهبمهنأ

افشكويريصنلاماظنلابريهشتللةيشابتسرلااهنموةيريصنلاتافلؤملا

.هدقتعمل

ةرفوتملاوةيشابتسسرللةفورعملاوةطوطخملاخسنلانإفاذهنعادعو

:ناتلجسمناتخسنامهتابتكملاسراهفبسحب

.(٢١٧٢)مقر(ةيشابوتسارلا)

نيتلاسرنمدلجميف(يبرع–تاداقتعا)(٢٢٢–1)مقرب(ةيشاب

فالتخا)باتكاوبسندقو(نيملاعلافالتخا)و(ةيشابتسارلا)امه

ةبعشنبالرمالاةقيقحيفوهويبيصخلاىلإأطخلابابنم(نيملاعلا

.ينارحلا

ىلعرثعنملفمقةخسنوةيرهاظلاةبتكملايفنيتلاسرلانيتاهنعادعو

ةراعتسمءامسأيهنيرشانلاءامسأ١



نعةروصوهفباتكلااذهيفهمدقنيذلاوانيدينيبيذلاطوطخملاامأ

قطانمدحأ،(ةقرلابرغمك50)ةيروسلاةقبطلاةنيدمهردصملصأ

نينيدتملادحألهتيكلمدوعت،ايروسقرشتارفلارهنىلع،ةقرلا

عمجتلاينيداًعجرملثميناكيذلا(ميهاربإبيبح)همسانييريصنلا

لبقامةرتفيفةقبطلاةنيدميفتارفلادسيفنيلماعلانييريصنلا

تايلمعلالالخو،(م٢٠١١ماعلبق)ايروساهتدهشيتلاةريخألاثادحألا

نولتاقملامنغدقفاهنمنييريصنلاحوزنوةقطنملااهتدهشيتلاةيركسعلا

عمةيشابتسرلاةلاسرلاتناكفميهاربإبيبحةبتكمهومنغاميف

.مئانغلاكلتدحأةيريصنلاتافلؤملانمىرخأةعومجم

:يداملافصولا

البطوطخمدحاودلجميفانيدينيبيتلاةيشابتسرلاةلاسرلاتءاج

:نيمسقنمفلأتي،ةحفص١٩.هتاحفصددعفالغ

.ةيشابتسرلاةلاسرلاوهو،(67–1)ةحفصلانم:لوألامسقلا•

ةلاسرلاهقفوهو،(١٩.-٩٨)ةحفصلانم:يناثلامسقلا•

ةيشابتسرلا

،رطسمريغ،(مس٢٩×٢١)مجحقروىلعةعقرلاطخبةلاسرلاتبتك

رطسلايفتاملكلاددعو،اًبوتكماًرطس١٧ىلعابلاغةحفصلكتوحو

ددعيففالتخالادرمو(ةملك١٢–٦نيب)تاملكعستطسوتملايفدحاولا

نأكلذ،طخلامجحفالتخاوهتاحفصلانيبرطسلايفتاملكلا

يفشماوهخسانلاكرتدقو.دصقريغنعطخلامجحيفعونخسانلا

ميقرتبخسانلاماقو،مس٢يبيرقتمجحبةحفصلانمعبرألاتاهجلا

ةقرولانمهجولكلعضوف،ةثيدحلاةقيرطلاىلعاًدامتعاتاحفصلا

١ ، \/



ةحفصلالفسأيفخسانلاعضوةحفصلكةياهنيفو....،١،٢،٢:امقر

.ةقحاللاةحفصلااهبأدبتسيتلاةملكلا

:اهيفلاقهلةمدقمبهلمعخسانلاحتتفا

ردصلافيلأت"ةيشابتسرلاةلاسر":هقيفوتنسحوهللاةريخىلعبتكن"

هللاسّدق،يبيصخلانادمحنبنيَسخلاهللادبعيبأ:ديسلاانبهذم

انتبثو،هملعبانعفنو،هتجردىلعأو،ةماقمفرشو،هحيرضرونو،هحور

نيمآ.هتلاقمىلع

نيعمتسملاواهيفلماعلاواهجواحواهترادواهئراقلميركايرسيبر،هذهيهو

"نيملاعلابراي،اهيلإ

اهيفتهتنايتلاةحفصلاسفنيفو،اهتياهنىتحةلاسرلايفعرشيمث

:ةلمجاهدعبو"ةلاسرلاهقف":ضيرعناونعةرشابمعضوةيشابتسرلا

كرتينأنودةلاسرلاهقفةباتكيفعرشمث.ميحرلانمحرلاهللامسب

.ةلاسرلاهقفوةيشابتسرلانيباغارف

:هلوقبخسانلاقلعةلاسرلاهقفةمتاخيفو

،لامكلاومامتلابةكرابملاةلاسرلاهذهةخسننمانيلإىهتنااماذه"

،راتخملادجمديسلاهاجبرافغلادحألاهللالأسأو،لاحلكىلعهللدمحلاو

أرقنملكنعوانعوفعينأرابخألاوريسافتلانمةلاسرلاهذهيفامو

"راربألانينمؤملارايخألاةداسلانماهيف
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:هلوقبهمساركذيمث

رقملا،نيقحملاهناوخإدبع،هبنذالإفاخيالوهبربكرشيالنماهبتك"

:روصلاولكايهلايفجازتمإلانعةهزنمو،رشبلاورونلاروهظ،نيروهظلاب

".ىنمدعسأدمحأنبناندع

اهيلعدمتعايتلاةيشابتسرلاةلاسرلانمىرخألاخسنلاركذيللقتنيمث

:لوقيفهتلاسرىلعاهتلباقمبماقو

:يلاتلاهيونتلاب[تليذأةخسننعاهتلقندقو"

هذهةلباقمب،ديدجدجمو،فورعمرازن:ىلاعتهللناريقفلانادبعلاماق

نادمحنبنيسحلاهللادبعيبأانديسوانخيشةلاسرنمةخسنلا

:اهنم،خسنرشعىلع،ههجوهللارضنييصخلا

ةفورعملا،يدبعلاجرفمنبسيقانديسطخنعتلقنةخسن.1

.ةيسيقلاب

هللاهسدق-يريوصلاروصنمنبيلعخيشلاانديسطخنعةخسن.٢

.هللاهسدقديعسيبأةقثلاباشلاديسلاطخنع

.هللاهسدقدمحأناميلسخيشلاانديسةمالعلاطخنعةخسن.٢

نيفورعملانييريصنلامالعأنمسيلهنألخسانلاوهنمةفرعملليبسنمام"

تليز:لصألايف"

يلاحلاتقولايفةمجرتهلدجنمل"

تيعديتلا(صمحبرغلامش)يريوصلاةيرقيفنوفدم.ـه714–٢٨6يريوصلا"

هيرصاعمنيبوهنيبناكو"ةيرونلاةلاسرلا"ةيريصنلاةديقعلايفتافلؤملانمهل.هلةبسنيريوصلاب

.ةيرونلاةلاسرلايفاهنمابناجركذتارظانمدادرلافسويكنييريصنلاخويشنم

يبرغ-ةيقذاللاةظفاحمبةلبجءاضق)ةيليبجلاةيرقنم.١٩٤٢-١٨٦٦دمحالاناميلسخيشلا"

زييمتلاوفانئتسالاةمكحملاسيئرنيع.ثيدحلارصعلايفةيريصنلاتايصخشلامهأدحأ.(ةيروس

دقو،ةلتكلابزحعمراس.دهعلاكاذءاهتناعملاقتسامث،(ةيروسب)لصيفكلملادهعيفيعرشلا

دمحألامساطبتري.لبجلايودبرعاشلادلاووهو.قشمديفيبرعلايملعلاعمجملايفوضعبختنا

يراجنسلانوزكملاناويدحرشهلوةيرسلاةيريصنلاةديقعلابتكنمددعب



جهرمميهاربإفيطللادبعخيشلاانديساهيلعفرشأةخسن.4

،ةلاسرلاهذهيفءاجامىلعمهايإوهللاانتبثنينمؤملاانناوخإنمنيجار"

"ليكولامعنوهللاانبسحو،انروصقنعزواجتينأنيقيلاصلاخلاءاعدلا

:لوقيف،روصنمبيبحخيشلاوهوهلةلاسرلابتكنممساركذيمث

تاملظلانميذقنمويتمعنيلوويديسلةخسنلاهذه[تددعأدقو"

يفةبغر.روصنمبيبحخيشلا:فراعلايقتلانمؤملايلولايخيش،رونلاىلإ

"هراديفةكرباهلعجينأريدقلايلعلاهللانمايجار.هاضرلاًبلطوهاعد

:هلوقبخسانلابقعيمث

هذهقيقدتبنينمؤملاهناوخإلوىلاعتهللريقفلادبعلااناتمقدقو"

:هلروفغملايديسةمالعلاطخنعةلوقنماهنأركذةلاسرىلعةلاسرلا

"هللاهسدقرديحيداهلادبعخيشلا

:يهوخسانلاةمتاخيتأتمث

ديسونييبنلامتاخىلعمالسلاوةالصلاو،نيملاعلابرهللدمحلاو

مهالاونمو،نيرهاطلانيبيطلاهلآىلعو،دجمانعيفشوانديس،نيلسرملا

،نيرقملانمهروهظلنينمؤملاانناوخإرئاسوانلعجينأو،نيدلاةقيقحب

لبسيو،نيلومشملانمهوفعبو،نيلوبقملانمهيدلو،نيبيجملانمهتوعدلو

"ميظعيلعميركداوجهنإ،نيصحلاهرتسانيلع

:مسابانورقمخسنلاخيراتوناكمعضوةلاسرلارخآيفو

م١٩٩٢/ـه١٤١٢.نانشلت–صمح.متسرميركلادبعنعم

اما.يناعلابجتنملاناويدحرشبحاص(جهرمميهاربا)هرصعيففورعملايريصنلاخيشلانبا"

هلتاقيلعتعمهطخب"رفيصالاباتك"خسندحأناامك،يبيصخلاناويدحرشهلففيطللادبعنبالا

.تاينيعستلاعلطمفيطللادبعيفوت.هيلع

تدعا:لصألايف"

.١٩٩١ماعيفوت.نيرصاعملانيروهشملانييريصنلاخياشمدحأ"

١١ «



نبناندعةخسننملصألاقبطةخسنيهةخسنلاهذهناينعيامم

رمتسمصنيهلب،لوصفلاوباوبأللنيوانعيأىلعةلاسرلايوحتال

ةداعإبانمقدقو،ةيبناجلانيوانعلاضعبءانثتسابةياهنلاىلإةيادبلانم

بابلكانمسقو،اهعيضاومبسحبباوبأىلإاهميسقتوةلاسرلاةسرهف

[]نيسوقنمضانلبقنمةفاضملانيوانعلاعضومتو.لوصفىلإ

.يلصألاصنلانعاهزييمتل

ةراشإونيتطقنلاوةلصافلا:ميقرتلاتامالعاًبلاغخسانلالمعتسا

امك،حاضيإلجاتحتيتلاتاملكللليكشتلالمعتساامك.ماهفتسالا

...هّيبن،يلع،ّنإ،نأ:لثمةددشملافرحأللابلاغ(ةدشلا)لمعتسا

يفصنلانتميفةدراولاةينارقلاتايآلأجيرختىلعخسانلالمع

نعفقوتمث١١ةحفصلاىتحطوطخملاةيادبنمىلوألاتاحفصلا

ةملكباهيلإةراشإلاعمشماهلايفخسانلاتاجيرختانتبثأكلذل،كلذ

نيسوقنيب(خسانلا)

تاقيلعتعم،ميركلانآرقلاتايآلتاجيرختلاضعبعضوبخسانلاماق

لصفيملهنكلنتملاطخنعفلتخمطخبةحفصلالفسأاهعضوىرخأ

ةملكباهيلإةراشإلاعماهانتبثأاضيأو،لصافيأبنتملاوشماهلانيب

فالتخالوحاهلكشماوهلايفخسانلااهركذيتلاتاقيلعتلاو.(خسانلا)

ةيشابتسرلاةلاسرللخسنلا



سيلاماهيفدازموأظفللاةفرحمتدروةينارقلاتايآلانمديدعلاكانه

ملوشماهلايفحيحصلاانتبثاولصألايفيهامكاهاندمتعاكلذل،اهنم

لصألايفاهححصن

مدعيفاهمظعمرصحنيو،طوطخملايفةليلقةيوحنلاوةيئالمالاءاطخألا

لدبلصولاةزمهةباتكيفوأ،(نإ)و(نأ)ةزمهنيبانايحأقيرفتلا

،(...همساومسا)لدب(همسإومسإ)ةباتكىلعخسانلاجرددقفاهفذح

ءاطخأنمهانححصامو.دودعملاوددعلاةدعاقيفءاطخأكانهكلذك

،هيلإانرشأدقفوحنلابقلعتيامامأ،شماهلايفهيلإرشنملةيئالمإ

اندنعنمهانفضأامو،[]نيفوكعمنمضيلصالاصنلايفهانعضوو

يفهلرشنملوكحنيبهانعضودقف،قايسلااهيضتقيةملكوأفرحنم

.شماهلا

دروأاماًريثكف،نيسوقنمضةينارقلاتايآلانيمضتبخسانلانتعيمل

لمعتساانايحأو،صنلايفابنعزييمتنودصنلانمضةينارقلاتايآلا

نيسوقنمضينآرقلاصنلازييمتبانمق.""صيصنتلاةمالع

ةيآلابالةيآلانمءازجأبفلؤملاداهشتساناكاماًريثكو.4ونيرهزم

وأقباسةياللنأةلالدةيآلادعبوألبقطاقنثالثانعضواذل،ةلماك

.قحال

دقوليكشتلابهتءارقسبتلياممتاملكلاضعبطبضبخسانلاماق

يفليكشتلالفغأهنكل،عضاوملابلاغيفنيونتلاوةدشلامدختسا

نمسبتليامليكشتبانمقاذلنكامالاوءامسأللةصاخوةريثكعضاوم

ىلعنادلبلاومالعالاءامسأطبضبانمقكلذكءيراقلاىلعتادرفم

ءامسألاضعبكانهو،خيراتلاومجارتلابتكيفدوجوموهامبسح

١٢١



اهانتبثأفاهلطبضىلعرثعنملةينايرسوأةيربعلوصأتاذةيبرعريغلا

يفتدرويتلاءامسألانمديدعلاانححصكلذك.ليكشتنودبيهامك

ءامسأيفاهفذحوفلألاتابثإيفخسانلاعوندقو.طولغملكشبةلاسرلا

اهفذحيةراتو(ليعامسإ)فلألاتبثيةراتف،قاحسإوليعامسإ

مسرلااندمتعااذل(قحسإ)و(قاحسإ)ةملكيفرمألاسفنو(ليعامسا)

بتككلذك.اهيفدرتمليتلاعضاوملالكيففلألاانتبثأوةملكللثيدحلا

اهظفلبسحباهلصالاهانعجرأفعضاوملالكيف(دوؤاد)(دوواد)مسا

.(دوواد)

هحيحصتىضتقااموةينارقلاتايآلأجيرختىوسشماوهلايفتبثنمل

امأ.حرشلتجاتحاةمهمةيوغلتادرفموأ،صنلايفتدروءاطخأنم

صاخلصفيفاهانلعجدقف-اهترثكببسبو-تاحلطصملاومالعالامجارت

مظعملةرصتخممجارتانمدقدقو.شماهلالقثناليكلقحالملانمض

ةيمهأنمملعلكهلثميامعمةلاسرلايفمهؤامسأتدرونيذلامالعألا

لوألامسالاىلعاًدامتعاايدجبأكلذانبتروةيريصنلاةديقعلايفةينيد

انبتردقوةينيدلاتاحلطصملامهأبافيرعتقحالملايفانفضأكلذك،ملعلل

عمصاخمسقيففيرعتلا(لا)نعرظنلاضغبايدجبأابيترتكلذلك

كلذلةفاضإو.شماهلايفصنلايفدروفيرعتهلحلطصملكلةراشإلا

تابنلاوقرفلاونكامألاوتاحلطصملاومالعألاءامسألسراهفانعضو

اهيفتدرويتلاتاحفصلاماقرأبةنورقم...ناويحلاو



.ىقيقحتلايفةمدختسملاتاحلطصملاوزومرلا

ءاطخأنمهانححصامهلخادانعضو[...].1

خسانلااهلقنطوطخمللىرخأخسننمتالوقنامهلخادانعضو....٢

يلصألاصنلانمهتءارقرذعتامل(اذك).٢

طوطخملالصأنمتسيليتلاتافاضإللك...>.4

وأصوصننمفلؤملاهسبتقااموبتكلاءامسأامهنيبانعضو"...".٥

نيرخاللوقنوأتاياور

ةينآرقلاتايآللهب––––ب.٦

ةضرتعملالمجلل-...-

طوطخملالصألايفةحفصلاةياهنىلإريشيةملكلاتحترطسـ.٧

سيلوةحفصلاةياهنىلإريشيشماهلايفميقرتلاو.ىرخألاةيادبو

.اهتيادب
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ةفلاتتكالل

تايلقالابتاكلل
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[ةمدقملا

-سانلايفهبيشميارونهللعجو،هيلعهللامعنأديعنم

دهاشلاو،ىلاعتهللاةفرعمباوسننيذلانونمؤملامهسانلاو

ىلإ-4سانلاضافأثيحنماوضيفأمث»:ىلاعتهلوق،كلذب

.ديسلانمكيلعمالس.نيفراعلاهدالوأونيقحملاهناوخإ

بتارملاو،مامتلانيسلاو،ماودلادحلاو،مالعلايلعلامالسلا

لكءاهبوماظنلكماظنومالظلكراونأماركلا"ةيولعلا

ريغصلاملاعلاماخفلاةيلفسلا"عبسلابتارملاىلعو،مامت

اهلوكس

:دعباما

ىلعيلصينأهلأسأو،وهالإهلإاليذلاهللاكيلإدمحأينإف

،ميركلاههجوو،ةرذحملاهسفنو،ىعديهبيذلا،لجالاهمسا

(خسانلا)١٩٩:ةرقبلا)

قحالملايفتاحلطصملا(ينارونريبكملاع)عجار"

ةعبسلا:لصألايف٣

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

١١ /\



"ةطسابلاهديو،قطانلاهناسلو،ةيعاولاهنذأو،ةرظانلاهنيعو

،عساولاهيسركو،ميركلاهشرعو،عينملاهبناجو،زيرحلاهبنجو

هبلادلاهليلدو،هلوسروهيفصوهيبنو،هنعيدؤملا"هباجو

هدلقو"هديلقإهيلإىقلأو،هكلمديلاقمكلميذلا،هيلع ههوكس

رص

املا

،هتزعبهيلعززعتو،هريبدتبهربدو،هتردقبهردقو،هديلاقم

بابىلعو،هيلإهذاعمو،هنمهوذناكف،هناطلسبهيلعناطلسلاو

رهظموهتدارإعرشموهتئيشمجرخموهتكحيذيفوهتمحر

لكيفهرونو،هكلملكيفهباب،هتقيقحسبتقموهتفرعم

،هينحتمموهيصلخموهيصتخموهئابجنوهئابقنوهماتيأىلعو.هقلخ

،مظعألاسيمخلا،ريبكلاملاعلا،ةيتاروتلاةيولعلابتارملالهأ

يفلئاقنملجلاقف،هبكيفهللااهركذىتلافالآةسمخلا

%2وايرشمكك.ك."مومم"عم

بفلابمكدممينأمكلباجتسافمكبرنوثيغتستذإ»:لافنألاةروس

:نارمعلآةروسيفهناحبسلاقمث؟هبنيفدرمةكئالملانم

كمسككووون.عي

ةكئالملانمفالآةثالثبمكبرمكدمينامكيفكينأنينمؤملالوقتذإو
رما

١:ةحفصلا)

تاحلطصملايف(باجح)ىنعمعجار٢

(دلق:ةدام–برعلاناسل)حاتفملاوهديلقإلاو،ديلاقأاهعمج:ديلقإ"
٩:لافنألاع



.نيفلأىلوألافلألاىلعةيناثلاةدايزلاتناكف.«نيلزنم

مكددمياذهمهروفنممكونايواوقتتواوربصتناىلإ»:ىلاعتلاقو

ةثلاثلاةدايزلاتراصف"4نيمّوسُمةكئالملانمفالآةسُمخيمكبر

ىرشبالاهللاهلعجاَمَو﴿:ىلاعتلاقو.اهلبقىتلاةثالثلاىلعنيفلأ

"،ميكحلازيزعلاهللادنعنمالارصنلااموهبمكبولقنيطنومكل

،يرشبلاريغصلاملاعلا"ةيبارتلاةيلفسلابتارملالهأىلعو

نوسّدقملاونويناحورلاونويوكلاونوبرقملامهنيذلا

مهعيمجلصتةالص،نوقحاللاونوعمتسملاونوحناسلاو

اعيشمهلانلعجينأو،هتينالعوهرسيفخو،هتفرعمةقيقحب

،هقيفوتانحنمينأو،نيزئافلاتاجرديفمهبانقحليوءاعبتو

،هيفانتفيالو،هداشرإوهركشوهدادسوهتفرعمبانصخيو

١٢٤:نارمعلآ"

١٢٥:نارمعلآ٢

(ميكحلازيزعلا)لدبميكحزيزع:لصألايفو.١٢٦:نارمعلآ"

٢:ةحفصلا"

قحالملايفتاحلطصملايف(يرشبريغصملاع)عجار

١٢ ،



عمسرال

نماناريالو،انماثيحنماندقفيالو،هنعانلضيالو

.بيجمبيرقهنإ،هفطعميركوهفطلوهتمي،اناهنثيح

ةحارو،ىوهللةيصعمو،ءامعللءالجهيفالوقلوقأو

ةمغنبانأو﴿:ىلاعتهللالوقلايخوت،رودصللءافشو،سفنألل

ّنأةعاطلاانتمزلأ،هتفرعمبهتمعنانيلعغبسأاملفاهثدحفكبر

املااملاوس.

نوكنالئل،مهنعاهمتكنالومهلاهنيبتو،اهيقحتسماهبثدحت
٥وهب،مماملما.عيامك١

اوتوأنيذلاقاثيمهللاذخاذإو﴿:مهيفىلاعتهللالاقنملثم

مصما(مومموهممو ومم0

انمثهباورتشاومهروهظءاروهوذبّنفهنوُمكتالوسانللهننيبتلباتكلا

ما

رمر9،مالوامك

هته

٢هامما..د .

هبنورتشيامسئبفاليلق

(خسانلا)١١:ىحضلا

(خسانلا).١٨٧:نارمعلآ"



[لصف]

[ةلاسرلاولوسرلا

انيلعو"بابلاو"مسالاوىنعملاةفرعمىلعاعيمجانعمجأدقو

،ثدحتىنعملاّنأو،دحألاميدقلالزألاوهىنعملاّنأ

ىنعملاو،ناكملامسالاو،نوكملاىنعملاو،ثّدحتامسالاو

مسالاو،ليرملاىنعملاو،ىمسملامسالاو،يسملا

ثودحالونوكالو،باجالوةطساوالهنأو،لوسرلا

قرفامهنيبناكولو،قرفالوةلصافالو،مسالاوىنعملانيب

"ميملاريغناكواضغنكلةطساووأةلصافوأ

:[يحولاةقيقحل

١

َمَو﴿:هؤامسأتسدقتهللالوقي،لاقو،جتحمانيلعجتحانإف

تت

الوسرلسريوأباجحءارونموأايخوالاهللاةملكينارشبلاناك

قحالملايفتاحلطصملاعجار

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

٢:ةحفصلا"

قحالملايفتاحلطصملايف(ميم)عجار



هذهيفمسالاىنعملابطاخفيكف"4ءاشيامهنذإبيحويف

:ىلاعتهلوقهللوقننأهيلعانتجتناك؟هوجوةثالثلا

روهشملاكلذلثمو،ةطساوبسيلانهاهيحولاف.هايحوالإوه

،اهافشلجرلابطاخيلجرلاّنأ،سانلانيبهبفراعتملا

لوسرلاىلإهنأهبدهاشلاو،مالكلاوهويحولايهةبطاخلاف

:ىلاعتهللالوق،ةبطاخم

م0وماو

ّنأانلعف"هارورغلوقلافرخزضعبىلإمهضُعيجيو

يحو،اضعبمهضعبمكيو،ضعبلمهضعببطاخييتلاةبطاخلا

،ةطساوالبيجومساللىنعملامالكاذكو،ةطساوالب

:هلوق،ةبطاخملوسرلاىلإهنأهللاباكنمهبدهاشلاو

مصاما وكماوب

انيلإلقنالوانعمسامو،ءاشيامهنذإبيحويفالوسرلسريواو ه

هيحوامنإو،ايحوهموقىلإىحوأ،لسرلانمالوسرّنأ

"ىسيعةدالوبميرمةصقنمناكامىرتالأ.مهلهتبطاخم

(خسانلا)ه1:ىروشلا"

(خسانلا).هبملاعتملاةخسنيف"

(خسانلا)١١٢:ماعنألا"

4:ةحفصلا"



قطنريغبةراشإوءاميإهيحوناكف،هموقىلإىحوأايركزّنأو

سانلاملكتالكللاقةآيللعجابرلاقو.ىلاعتهلوقلالاثتما

الجاؤسلالثالث...):ميرمةروسيفواهازئرالامايأةثالث

"هاشغوركبوخيسنامهلىحوأفبارخلانمهبرقىلعجرخت

.ملكتينأنمهبرمأامفلاخيالةراشإوءاميإهيحوناكف

"ةلزتعملاالإ،نوملسملاهيلععمجأام،رابخألانمهبدهاشلاو

:يهواهعمقرفتسو-مالسإلادقعنعةجراخاهنإف-

."ةيمهجلاوةيربلاو"ةيدبلاو"ةئجرملاو"ةبصانلاوةارشلا

الإءامسلاىلإقريالهنإ:نولوقيو،جارعملاريخنوركنيمهنأل

،عمسلانوقرتسيمهنأهليبقوسيلبإلنوقلطيو،اهنملزنيام

خسانلا)14:نارمعلآ

1،11.:ميرم"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

قحالملايفتاحلطصملاعجار

قحالملايفتاحلطصملاعجار

(ةيديللا)مسابةقرفلركذقرفلابتكيفدجويال"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

قحالملايفتاحلطصملاعجار



ما ويمارماماي

انكانأو*ابهشواديدشاسرحتئلُماهاندجوفءامسلاانسملانأوو

ما

مامت"مامارماما(م

اهادصراباهشهلدجينالاعمتسينمفعمسللدعاقماهنمدعقن

هههاهلوكساملااهلوكس.مكلااممثه

يفكهب>ىثريناو،هيلإدمحتجرعيناردهيهللانالوعنميو

قفألابوهو﴿:ىلاعتهللالوقعفديفمهلةجاالو.تاوامسلا

ما

ماسممممعه

ىلإىحوأف*ىندأوأنيسوقباقناكف*ىلدتفاندمثىلغألا

"4ىريامىلعةنوزامتفأ*ىأراَمُداؤفلابذكاَم*ىحوأامهدبع

ةياورنأل،ةطساوالب،هباطخوهمالكو،هيلإهيحوناكف

ةكئالمبىلص-ملسوهلآوهيلعهللاىلص-هنأ،عامجإلاب"نيملسملا

لصواملهنأو،شرعلاةلمحونيبرقملازاجو،عبسلاتاوامسلا

:هللاقف،هنعرخأتوهيفليربجهبجز،توهاللاباجىلإ

،هللالوسراي:ليربجهللاقف؟ىنعترخأتمل،ليربجيبيبح

برقمكلماهلخديملواهلخدأمل،اهتلخديتلابحلاهذهّنإ

(خسانل)ة،٨:نجلا"

11ىلإ7:مجنلا"

٥:ةحفصلا"

١٢ح



اندىتح،هدحوهيفوهوهعفريتوهاللارونو،لسرميبنالو

دكمث

.«هبرنمهيلإلزنأامبلوسرلانمآو:هللاهادانف،هللانم

.«هلسروهبتكوهتكئالموهللابنمآلكنونمؤملاو):لوسرلالاقف

مهوامما٥ومماوموم

كنارفغانعطأوانعمساولاقوهلسرنمدحأنيبقرفنالو:هللالاقف

اهريصملاكيلإوانبر

اماهلاهعسوالااسفنهللافلكيالو:هؤانثلجهللالاقمثج

"4تبسكااماهيلعوتبسك

ليختالوانبرانأطخأوأانيسننإانذخاؤتالانبر:لوسرلالاق

مامانروام

رما

هه

انلةقاطالامانلّمحتالوانبرانلبقنمنيذلاىلعهتلمحامكارصإانيلع

(خسانلا)٢٨٥:ةرقبلا"

(تبسكاماهيلعوتبسكاماهل):خسانلابتك:لصألايف"

٦١٢



نيرفاكلاموقلاىلعانرصنافانالومتنأاَنْمَحْراَوانلرفغاوانعفغاوهب

و

.هسفنلالهدابعنعلجوزعهلةلءاسماه

ما

املرما

"هبانيكتىسومهللامكو:ىسومةصقيفهمسالجهللالاق

ةطساوبهملكناكولو،ةطساونودبوه،ملكتلاهريركتو

حوللاو،ملقلاو،ن:مهو،ةكئالملانمهقوفمهنموأليربج

لك،ليئاكيمو،ليفارسإو،ليئارزعو،ليئاربجو"ظوفحملا

وهنكلو،نيلسرملاونييبنلارئاسىلعرفنهلناكاملنولوقي

:هلوقامأو.ءاوسملكتلايفمهو

ما

:هانعمءارولاو.باجملاوهمسالاف4باجحءارونموأ

ةنيفسلاامأ»:هلوقىلاعتهللاباكنمكلذدهاشو،مادق

رمارموولكمكنويكممرمرماثاهه

كلممهءاروناكواهبيعأنأتدرأفرخبلايفنولمعينيكاسملاتناكف

،كلملامهكردأاملافلخءارولاناكولف4ابصغةنيفسلكذخأي

(خسانلا)٢٨٦:ةرقبلا"

(خسانلا)١٦٤:ءاسنلا"

٦:ةحفصلا"

(خسانلا)٧٩:فهكلا"

١٢ /



،هيلإةنيفسلاغلبتنأملاعلامهيلعفاخن،مهمادقناكامناو

:همساكرابتهلوقو،اهذخأيفةملاسهيلإلصتالئلهنوداهقرخل

ومام

كو8,مهرهم

هيلإومهمادقخزربلاو"4نوثعبيمويىلإخزربمهئارونمو...و

ىضمدقائيشخزربلاناكلافلخءارولاناكولو،نوريصي

ص

ن

و

اممهنعينغيالومنهجمهئارونمو:ىلاعتهلوقو.هوزاجاوناكلو

تناكولو،نوريصياهيلاومهمادقمثهجو"4...ائيشاوبسك

اسرون

لكنمتوملاهيتأيوو:ىلاعتهلوقو.اهودريملواهوزاجلمهفلخ

هلماماما

مهمادقباذعلاو*«ظيلغباذعهئارونموتيمبوهاموناكم

رصامكتسمالهسرالههاملا

ىيحينبدمحهبينثدحربخ،مادقلاوءارولاىفو.نوريصيهيلاو
ههرصههههعم

تسمالoصاتسمال

نبدمحنعيخركلانارهمنبهللادبعنبدمحنعيسرافلا
رصصصاعمهللسوجنرصاعملارصارصامك

مركمنبملاسةجيدخيبانع"يلبالاناهامنعيربنعلاةقدص

قحالملايفتاحلطصملاعجار

(خسانلا)1..:نونمؤملا"

(خسانلا)1.:ةيثاجلا"

(خسانلا)١٧:ميهاربإ

لاجرلابتكيفةمجرتمهلدجويالويبيصخلابتكيفمهمسادرينيذلاةاورلادحأ"

٢٨١



-"ًاتباثنبنيجدإوهو-"ىجنصغلاوبأناك:لاقيسبعلا
ص

بدأوذلجرهبّرمذإ،ةفوكلايفهباببمويتاذاسلاج

.مالسلاهيلعنصغلاوبأدرف،هيلعملسو،راقووفافعوكسأو

:لجرلالاقف،ةفوكلابمالسلاهنمقداصلاىلوملاناكو

لاقف؟ثدحملاشمعألاناميلسرادنوكتنأ،كادفتلعج

اموقلأسو،ايشامفلخىلإلجرلاعجرف،كءارو:نصغلاوبأ

تعجروكءارواهتفّلخدق:اولاقف،ثدحملاشمعألارادنع

،كادفتلعج:هللاقو،نصغلايأىلإلجرلاداعف،اهنع

تعجرف،كءارو:تلقف،شمعألاناميلسرادىلإكتدشرتسا

وبألاقف،اهنعتعجروكءاروتفلخدق:اولاقف،اًموقتلأسو

لجوزعهللاباكتعمسكنأتننظ،هللاكافاع:نصغلا

ملاعلاةصقتأرقامأ:لجرلااذهاي.هيفامبكتبطاخل،هتفرعو

:ىلاعتهلوقوةنيفسلاوىسومو

(ىجج)ةروصقمفلأبمسالاركذمهضعبف،لاجرلابتكيفمسالاةباتكطبضيففالتخاكانه"

(احج)ةدودممفلأبهركذمهضعبو

–يبهذلا)لاجرلابتكيفامك(يعوبريلاتباثنبنيجد)بوصألاو.نيكدلانبتباثلصألايف"

هريغوهمأرداونلابحاصاحجوهلههيفاوفلتخادقو.(١٧٠/١٥–ءالبنلامالعأريس

٧:ةحفصلا"

قداصلاببقلملادَّمَحُمنبرفعج



رم

ّنأتلعامأاهانضغةينسلكذخأينممهءاروناكوو

ناكامنإو،كلملامهكردأاملافلخءارولاناكولو؟مادقءارولا

"اهذخأيفةملاسهيلإلصتالئلهنودةنيفسلاملاعلاقرخلمهمادق

انأنوكأوملاعلاتنأنوكتفأ،حلاصلادبعلااهيأ:لجرلالاقف

هللاقف،لق:نصغلاوبألاقف؟اًدشرتقلعاممينلعو،ىسوم

.يتايحذنمهبلطيفانأيذلاىلوملاىلإيندشرتوينلدت:لجرلا

ءاروءافولاءافونويعلانيعولالجلاميجىلإ:نصغلاوبألاق

باطخلاوبأو،معن:لاقف،وهوه:لاقولجرلاكف؟ايؤرلا

كيلإترجاهذإينتقفوكنإمهللا،يسح:لجرلالاقف،هباب

لبقةعاسلاكيلإيتلقتبعرسأف،نآلاكتفرعدقو،كبلطيف

لاممث.كتفرعمنعينجرختف،يبونذنمةقثابينكردتنأ

ىضقوهردصىلإهمضوهيفكبهاقلتف،ىجرجىلإلجرلا

امعرسأام،يالومناحبس:نصغلاوبألاقف،هبحتلجرلا

(خسانلا)٧٩:فهكلا"

فالتخاعم"نيلفغملاوىقمحلارابخأ"هباتكيففرطلاىدحإكيزوجلانبااهركذةصقلاهذه"

١ط-ينانبللاركفلاراد-٤٧ص-نيلفغملاوىقمحلارابخأ–يزوجلانبا)اهصاخشأيفودرسلايف

(١٩٩ .

٨:ةحفصلاام

مالعالامجارتيفيلهاكلابنيزيبأنبدجم:عجار"

١٢ ،



.هتلأسامىلإكلصوأامبرقأو،هيلإكلقنامعرسأاموهتبلط

:ىحرادنمدعبلابيهوهرادنمحيصي"ىلوملااذإف:لاق

،ينلأساكيلإهتلقنفهتقتشاف،ينفرعنأدعبيدبعينقاتشا

،هاراووهيلعىلصوهزهجلهبمأو،هيلإاهلمخلا،يلإهلمحاف

كيفنوكيالأ:لاقف،نيفراعلانمهترضحينمىلإىنثنامث

،ياوسائيشدريملينفرعاملهنإف،هسفنلهراتخاامراتخيهلثم
ء

!؟هانمهتغلبوهءاجرهتيطعاف،اميحرهلوابيرقهنمىفدجوف

اوذاهنيذلااهيأايلق﴿:ىلاعتهلوق،هللاباكنمكلذدهاش

ماويوما

متنكناتؤملااونمتفسانلانودنمهللاءايلوأمكنأمتمعزنا

"4نيقداص

مالكوهفاهلكبتكلايفتبثملالزنملالوقلاومالكلالكف

هيامم

*سعسعاذإليللاو*سنكلاراوجلا*سنخلابمسقأالف»:الئاق

دمحمنبقداصلارفعجوهانهىلوملابدوصقملا"

هتلمحف:لصألايف"

(خسانلا)٦:ةعمجلا"

١١٢



نروماروممس،ممو

شرعلايذدنعةوقيذ*ميركلوسرلوقلهنا*سفنتاذإحبصلاو

رما

امملا

ه

:ىلاعتلاقو"ةروسلارخآىلإاهنيمأمثعلطُم*نيكم

روممسو ماماو

اَمَو*ميركلوسرلوقلهنا*نورصبتالامو*نورصبُيامبمسقأالفو

هيامم

ما

امملا اممامصماماماماومصماما

امكووهههرمهه0ههرمكووًةومرمههك68ههامو

«َنوُركذتاماليلقنهاكلوقيالو*نونمؤتاماليلقرعاشلوقبوه

:ًارشعةعبسلانوأبنملا

لسرملاف.4ءاشيامهنذإبيحويفالوسرلسريؤاو:ىلاعتهلوقو

اصخشرشعةعبسلامههنودنهمهلسرأنيذلاو،لوسرلاوه

عممزال

،مسالانمباطخلامهيلععقونيذلاهللاباتكيفنوأبتملا

:مهو،مسالاىلعىنعملانمعقاوباطخلانأسانلانظيو

اسمثوحنعمرصاامرثاoصامك

ها

ورمعنيذاعمو،كلامنيدعسو،يراذلاميقو"بعكتي

(خسانلا)١٥:ريوكتلا"

٩:ةحفصلا"

(خسانلا)٢٨:ةقاحلا"

(٤٢١/١–ةباصإلا–رجحنبا)حلفالا:لصألايف"

قحالملايفمالعالامجارتعجارت

حومجلانبورمعنبذاعموهورمعلصألايف

١٣٢



مررص

** * .هماجه."مه*ا*.همهههاههه|8

ًاراحو،تباثنبةميزخو"[بلغتنبورمعو،سيقنبتباثو
رصامكرصوعمش

،رساينبرامعو"ةشرخنبكامسةناجدوبأو،نامعنلانب
تتملعمرصلا

.قحلا

:هلوقلثممهيلععقاولالوقلاو

م0نهلوماما٥كارماامملاوما

نمباكلانوؤرقينيذلالاسافكيلإانلزنأاممكشيفتنكنإف

موم
رما

م0مارما.م.أرمههدامكهب

هلوقو."4نيرتُمُملانمنوكتالفكبرنمقحلاكءاجدقلكلبق

نلكلبقنمنيذلاىلإوكيلإيجوادقلو﴿:ىلاعت

و

ا

مومم

مامان

رما

امملام3مادام2م6و

هههيه

هجيهل

و
رما

.س.لاهسء،رو،ملرمرم..داهله،صد،عم

.أ4نيركاشلانمرالودبعافهللالب*نيرساخلانمنوكتلوكلمع

يفدجويالو(بلغتنبورمع):دريسطوطخملانم(74)ةحفصلايفو(هبلغتنبرمع):لصألايف

بجتنملاركذامىلعادامتعابلغتنبورمعوهحيحصلاو.هبلغتنبرمع:مسابدحألاجرلابتك

نأعم.اوبلغمهبلاغنملواومسموق==نمبلغتلجنورمعموقلاعساتو:هلوقبهرعشيفيناعلا

ةبلغتنبورمع:مسابهركذتةرخأتملارداصملانمديدعلا

ةنشرخ:لصألايف"

(خسانلا)ة4:سنوي"

٦٥،٦٦:رمزلا*

١٣٣



الويبلعفياميردأامولسرلانماعدبتنكاملق﴿:ىلاعتهلوقو

:ىلاعتهلوقو.«نيبقريذنالاانأاَمَويلإىحويامالامت

مص
مصماامملامم

مممممكمكو

مامامامسكماوب

ئاعكدجوو*ىدهفالاضكدجوو*ىوافاميتيكدجيملاو

(مم

اجاوزأهبانَعَماَمىلإكينيعّنَدُمتالو:ىلاعتهلوقو"4ىنغأف

هلوقلثمو*«نينمؤمللكحانجضفخاومهيلعنزختالومهنم

همهيوو ماهو(مماامما

انلفغانمعطتالوايندلاةايحلاةنيزديرتمهنعكانيعدغتالو﴿:ىلاعت

وومهصما

لوقتذإو):ىلاعتهلوقو"4اطرفهرمأناكوهاوهعبتاوانركذنعهبلق

ما

امملا

ه

ماماما

٥وامملاامملاماماوماةجماهلنعامملا

يفختوهللاقتاوكجوزكيلعكسماهيلعتمعناوهيلعهللامعنايذلا

(م(م (مووهلهل

"ه...هاشختناقحاهللاوسانلاىشختوهيدبمهللاامكسفنيف

ما

(مم

مووسهمداع.وعميهحع.أرال(ههههمكوهههه

نوديرييشعلاوةادغلابمهبرنوعدينيذلادرطتالو﴿:ىلاعتهلوقو

1.:ةحفصلا١

٩:فاقحألا"

٦،٧:ىحضلا"

٨٧:رجحلا"

٢٨:فهكلا"

٣٦:بازحألا"

١٣ع



ماما

0ملوامملا(اممرمكرمرما0ملوامملارمكمالامامومهم
sههوهsهههو

ءيشنممهيلعكباسحنماموءيشنممهباسحنمكيلعامةهجو
مارمارمامارمرما

نمم

:ىلاعتهلوقو"هنيملاظلانمنوكتفمهدرطتف

و(مم٥هبونامماممموهمنامما

امولمدعقتفطسبلالكاهطسبتالوكقنعىلإةلولغمكديلعجتالوو

(مم

اموس.نأم.د،اصو...ام٣.ههههدوهم

علسلاناملعهبكلسيلامفقتالوو":ىلاعتهلوقو."هاروسخم

وامماصمايفهللاووون

مممه6ه:*.مارميهاموهمكواماوعمرمكو"رمرمرمرميالرما

احرمضرالايفشّمتالو،الوؤسمهنعناككئلوألكداؤفلاورصبلاو

٥موممامما(مم روسماامهللاوصومعمامملا

دنعةئيسناككلذلكوالوطلابجلاغلبتنلوضرألاقرختنلكنا

مورمما دومحصامملا

يفىقلتقرخآاهلإهللاعملَعْجتالوةمكحلانمكبر*اهوركمكبر

يذلانعكنونتفيلاوذاكنإو:ىلاعتهلوقو"4اروخدَماًمولممنهج

رمالا

مومناس

كانتبثناالولو*ًاليلخكوذختالاذإوهريغانيلعيرتفتلكيلإانيحوا
هه

ماما

وعس

ما

نماكممسص

فعضوةايحلافعضكانقذأاذإ*ًاليلقائيشمهيلإنكرتتدكدقل

o ٢:ماعنألا١

٢٩:ءارسإلا"

١١:ةحفصلا"

٣٩-٢٦:ءارسإلا*

١٣حا



(منمارمماماامماون

نبهذنلاننشنالوو:هلوقواهباريصنانيلعكلدجتالمثتامملا

ما

رمماامماوماوامملا

"هلًاليكوانيلعهبكلدجتالمثكيلإانيحوأيذلاب

باطخاذهامنإو"تايآلاهذهلثمنمريثكنآرقلايآيفو

اذهيفنيمستملانيابتملارشعةعبسلانمهنودوهنملمسالا

باطخلااوبستكاامباوقحتساف،لوسرلامهلسرأنيذلا،باكلا

فرعوهالومنعلقعنمو،فيوختلاوريذحتلاومذلاو

اهانركذيتلاتايآلاهذهبسنيملليوأتلاوليزنتلاةقيقح

اهنيبيامىلاعتهللاباكيفدجيوهو،مسالاىلإاهرئاظنو

لجعتالو﴿:ىلاعتهلوقكلذناف،نيباطخلانيبقرفيواهضقانيو

نومام0ماوو

عمع.ه.سمهممررهمماه.ه٠ره.ثاممه.اهم

ياملعيندزبرلقوةيخوكيلإىضقينالبقنمنارقلاب

٧٣،٧٤:ءارسإلا)

٨٦:ءارسإلا"

(خسانلا)ريثكاذهلثمنآرقلايفيأو.ةخسنيفو"

114:هطأ

٦١٢



مكت"مارممارمنروام

هنارقوهعمجانيلعنا*هبلجعتلكناسلهبكرحتالو:ىلاعتهلوقو

ما

واملمكمثممم
رما

امملاهب

اهبهنايبانيلعنامث،هتارقعبتافهانأرقاذإفيمي

مالكلابحاصوهو،يحوملاوههنأىلعليلدلدأنماذهو

:ىلاعتهلوق،همدقىلعلدياممو.قطنلاوبتكلاويحولاو

ميهو

(ةرخآلالبقىلوألارذنلاو.(ىلوألارذنلانمريذناذهو

هنأهبدارأ،ىلوألارذنلانمريذناذه:هلوقل،ارخآوهسيلو

نرذنملاصاخشألادىلعّنأو،رخآلاولوألارذنملا،ميملاوه

،مسالامهو،ةلاسرلاوةوبنلابنورهظينيذلادحاومهلك

هزعزعىنعملاّنأاك،باجملاوسفنلاوهو،هللاهنطابو

:ىلاعتهلوقو،كرديالبيغهنطابوةيصووةمامإهرهاظ

ماهلماماووورمامارما

متاخوهللالوسرنكلومكلاجرنمدحأابأدَّمَحُمناكامو

،ليصفتلاوةلجلاومتاخلاورخآلاولوألاوههنأو"4...نييبنلا

١٨-١٦:ةمايقلا"

١٢:ةحفصلا"

o٦:مجنلا "

ىرخألا:لصألايف"

4.:بازحألا"

١٢ /



ن دأمسما ماواممااملمايك٥

ةمكحوباكنمتيتااملنييبنلاقاثيمهللاذخاذإو﴿:هلوقهيفو يه

ونمممم وبوب،ممروصو......ووهط.دء:

متررقألاقهنرصنتلوهبننمؤتلمكعماملقدصملوسرمكءاجمث

و

رماملرمرما

ه

ل"اناواودهشافلاقانررقااولاقيرصإمكلذىلعمتذخاو

ممممهعهوم

.هريغلاقاثيمذخأيملو،مساللنييبنلاقاثيمذخأفا،نيدهاشلا

ووووكوو.سماو

اموميرملفكيمهنأمهمالقأنوقليذإمهيدلتنكامو﴿:ىلاعتهلوقو

ماوهمو٢م0امملاماو

هلبقنمولتتنكامو﴿:ىلاعتهلوقو"4نومصتخيذإمهيدلتناك

اهلوحونمتدهللاوامماما

هنأبدهاشلاو"4نولطبملاباترااذإكنيميبهطختالوباكنم

مم9ما

هيلعىلمتىهفاهبتكأنيلوألاريطاسأاولاقو):ىلاعتهلوق،بتكي

،اليصأوةركب

٨١:نارمعلآ"

44:نارمعلآ"

٤٨:توبكنعلا"

٥:ناقرفلا*

٣/١١



الءالمإلاو،ءالمإلا"ىلعليلد،هيلعىلمتىهف:هلوقو

ىلعتيلمأ"اوأهلتبتك:لقيملو،بتاكىلعالإنوكي

:ىلاعتهلوقو.هريغ

نمتدكأتورثألاىسومىلإانيضقذإيبرغلابناجبتاكانوو

*«نيدهاشلا

مابسمرهموباموا

انتايآمهيلعولتنيدملهأيفابوثتنكامو...﴿:ىلاعتهلوقو

نمةنختيكلويفةرطبناجتكاَمَو*نييبزنانكنكلو

ما

امملاما

"هبنوركذتيمهلعلكلبقنمريذننممهاتااماموقرذنتلكبر

الئلاهانرصتخاهللاباكيفةريثكدهاوشوهذهلثميآو

ملهنأيفنلوقسيل:تنكامو:هلوقامأ.اهبحرشلالوطي

تبتكوتنككنا:يأ،ماهفإوريكذتلوقوهامنإو،نكي

١٢:ةحفصلا"

ّنأ:لصألايف"

الو:لصألايف"

44:صصقلا"

٤٥،٤٦:صصقلا"

١٢وا



و

دهاشلاو.مهيلعدهاشلاتنأفترذنأوكيلعىلمأوتولتو

مانرع"2نماامما

ىلعكبانئجوديهشبةمألكنمانئجاذإفيكف»:هلوقكلذب

اهاديهشءالؤه

اهلاوحناهل

اهدهاشتضمةمألكنمءيجيهنإ:"ةماعلاوةرصقملادنعو

،هتمأ:نونعي،اًديهشءالؤهىلعكبانئجو،لسرلاوءايبنألانم

حرشلاسيلو،مهقدصىلعتنأدهشتو،ممألاىلعنودهشي

ةمألكنم:هلوقليوأتلاوحرشلاامنإو،هولاقامليوأتلاو

ترذنأكنأاديهشدوهشلاءالؤهىلعكبانئجو،ديهشب

.نودهشيف،كنعممألااوغلبواورذنأدوهشلاّنأو،تغلبو

ديهشمسالاف،نوبتملاصخترشعةعبسلامهدوهشلاءالؤهو

غيلبتلايفمهقدصىلعتتأدهشتو،ممألاىلعنودهشيف،مهيلع

ىلإلوألايورذلانماوناكمهتاو"هؤانثلجيرابلادنع

.نامزودهعلكيفتافصلاوءامسألاهذهريغبةيمشاهلاةبقلا

4.:ءاسنلا

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

١٤:ةحفصلا*

تاحلطصملايف(ورذ)عجار٥

١عه



[لصف]

[اهبابواهمساوةيهلإلاتاذلا

:[مسالاوىنعملاتافص

وهلهو،هنوكامو،ىنعملاىلعليلدلاام:الئاقانللاقنإف

مأدوجوم،ةملظمأرون،ضرعمأمسج،ءيشالمأءيش

؟"لوهجممأمولعم،دوقفممأنيعم،يفنممأتبثم،مودعم

هنإ:هلانلق؟هيلعلدفيك:لاقناف،هيلعليلدلاوه:هلانلق

،ءايشألائشنمدمصدرفدحألزأميدق،هعمنوكالوناك

،هتاذروننمهنوكناكملانوكينأءاشاملف،هعمءيشال

هسفنربكف،هتاجانمباجأىتحهقطنأوهاجانوهيلعهللدو

هسفندمحو،هسّدقفهسفنسدقو،هحبسفهسفنحيسو،هريكف

وهف،هكلمعيمجيفهدعبقلخينملهعرشأو،هللاهامسو،هدمخل

.هبىعديىنعمللمسا

؟ءيشالماءيشوه:هلوقو

تاقحلملايفتاحلطصملاعجار.ةيهلإلاتاذلاوه:ىنعملا

(خسانلا)نقيتم:ةخسنيفو"

(خسانلا)[...]هللهفهسفنللهو.ةخسنيفو"



وعهرو

هللالقةداهشربكأءيشيألقو):هلوقبهسفنىمساكءيشوهف

ه"38س".اهرملكمامالوالدكاو

.ءايشالاكالءىشهناانملعاف4...ةيبوىنيبيهست

؟ضرعمأمسجوه:هلوقو

الاكلاهءيشلك:هلوقبهسفنفصوامكوهف:هلانلق

"ه...هللاىلاوهسفنهللامكرذحيو...﴿:هلوقو"ه...ةهّجو

هللاديدوهيلاتلاقو»:هلوقو"هينيعىلععنصتلو..»:هلوقو

مامان٥وموهاوهلاموو مانو

فيكقفنيناتطوسبمهاديلباولاقامباونعلومهيديأتلغةلولغم

:هلوقو"4..هنيميبتايوطمتاوامسلاو..﴿:هلوقو"4..ءاشي

ما

مممس

وب

":هلوقو'ه..مهيديأقوفهللاديب.و

19:ماعنألا)

٨٨:صصقلا"

٢٨:نارمعلآ"

٣٩:هط*

٦٤:ةدئاملا"

٦٧:رمزلا"

1.:حتفلا"

١٥:ةحفصلا"



٥ممومما

يفلشناوهوقوهنونبيشويبافنيبءاقتلاو

هللاناكو.وهقو".هللابنجيفتطرفامىلعىرخ

:هلوقوهانيكبىسومهللاةكو.و:هلوقو"4اريصباعيمس

:هلوقو"ه..نيقتلانيؤفلا﴿:هلوقو"4..ايقيحلا..و

:هلوقو'ه..كرهطمويلإكعفاروكيفوتمينإىسيعايهللالاقذإو

رواموممواص.عيكوامملا

:هلوقو'هنوكيفنكهللوقيناائيشدارأاذإهرمأامنإو

ممهشوامما
رما

هذهّنأىلاعتوكرابتانملعأف"4..هللاهّجومثفاولوتامنيأف..و

.هتافص

٤٧:تايراذلا)

٥٦:مزلا٣

١٣٤:ءاسنلا"

١٦٤:ءاسنلا*

٢هه:ةرقبلا"

٢٣:رشحلا"

هه:نارمعلآ"

٨٢:سي"

1اه:ةرقبلا"



؟ةملظمأرون:هلوقو

.«...ضرألاوتاوامَّسلاُرفهللاو:هلوقبهسفنفصوكوهف

الروننأالإ.ماسجألاةلآالنأو،ءيشهللاو،روننأاندجوف

الةفصو،ماسجألاكالمسجو،ءايشألاكالءيشو،راونألاك

ماسجألاكالإىرتالاهنأالإ،تالآلاكالةلآو،تافصلاك

روصلاوماسجألاةئيهكمملولو،تالآلاوتافصلاوروصلاو

.هنقيتالوهنايعخالوهدوجوتبثيملتالالاوتافصلاو

؟ةيئرمةروصبهروهظىلعليلدلاام:الئاقانللاقناف

خيالوهدوجوتبثيملةيئرملاةروصلابرهظيملول:هلانلق

.هنقيتالوهنايع

وهوةقولخيرهظفيكف،ةقولخمةروصلك:الئاقانللاقنإف

،قولخلاريغقلاخلاّنإ:لوقتمتنأونحنو،هتاذبالإرهظيال

،ىمسملاريغمسالاو،لثملاريغلاثملاو،روصملاريغةروصلاو

"؟لسرملاريغلوسرلاو

٢م:روتلا"

١٦:ةحفصلا"



ولو،ةقولختتسيلاهبرهظييتلاةيئرملاةروصلاكلتّنإ:هلانلق

لوقلااذهيفقلخلارئاسواكلاهنودنمىنعملاوةقولخماهنإانلق

يفنكتملةروصلاكلتّنإ:لوقينأدحألزوجيالو،ءاوس

.قلخلاوروصلارئاسكةروصلاكلتّنإو،قلختملو،ايندلا

عبرلا،"نيطبلاعزألا:ةروصلاكلتّنأىلإكانبجأاذإف:لاق

رداخلا،"ةجلبلابحرلا،سأرلاعلصألا،"لاجرلانم

نيبامديعبلا،"نيعارذلالبعلا،"ةعييذلامخضلا،نينيعلا

يهوأوهيهفأ،هتروصيه."نيقاسلاشمحألا،نيبكنملا

؟"هريغ

دادضألانمقلخلارئاسكاك،ةقولخماهنإانلقّنإ:هلانلق

ش

قحالملايفتاحلطصملاعجار

قحالملايفتاحلطصملاعجار.نطبلاريبكعلصألا"

(عبرةدام–حاحصلاراتخم)ريصقالوليوطالقلخلاعوبرميأةعّبَرلجر"

برعلاناسل)رعشلانًماّيقتناكاذإنيبجاحلانيبامليقونيبجاحلانيبامدعابتجلبلاوةجلبلا"

(جلب)ةدام–

اهبلقث:رّدخلاليقونيعلاُروُتف:ُرّدخلا"

(عسدةدام–برعلاناسل)قنعلايهليقونيفتكلاعّمَتْجُم"

(لبعةدام–برعلاناسل)نيديلامخض"

(شمحةدام–برعلاناسل).نيقاسلاقيقد

(خسانلا)؟هريغيهمأ،وهيهلهو،هتروصيهلهةخسنيفو

c١ع



كلتّنإ:لوقناكلو.مهلثمقولخمهنإنولوقيمهو،هريغ

وهال،انيقيوانايوانيعواًداجيإواتابثإوهىه،ةيئرملاةروصلا

.اًراصحإالوةطاحإالوالكالواعمجيه

راصبألاكرديوهوراصبألاهكردتالو:ىلاعتهلوقيفلوقتاف:لاق

؟ةنياعمةكردمةروصلاكلتتناكدقواهريبخلافيطللاوهو

نايعلاكاردإوهامنإو،ةطاحإكاردإانهكاردإلاسيل:هلانلق

اعيمجقلخلاراصبأنلعي:هراصبألاكرديو:هلوقو،دوجولاو

اهنوكمهنأل،اهنوكهيلعبزعيالو،اهنمءيشتاوفريغب

ردقبالإمهراصبأكردتالو،اهلنوكملاناكمواهناكنوكمو

رظنلايفنايواستينانثاسيلّنأو،نايعلانمهوقحتساام

لكاذكهو،هنودهنألبابلاهبهاريالامبهاريمسالاّنأو"هيلإ

،هنودوهنمهبهاريالامبهاريبتارملاصاخشأنمصخت

الامبهاريدادقملاو،"ربكألاميتيلاهبهاريالامببابلاهاريو

١.٢:ماعنألا)

ةيناثلا(راصبألا)ةملكةيآلانمخسانلاطقسأ:لصألايفو

١٧:ةحفصلا٢

دوسالانبدادقملاوهام



كلذيفو."ةبترلاوةلزنملايفهنودهنألارذوبأكهبحهاري

نعىسومىلوملانع،بدنجنبدمحنع،يأهبينثدحريخ

سانلارثكأدقو،لاقهنا-مالسلا"امهنم–رفعجىلوملا

امكتمناسنإلكلمحيامنإ":باطخلايبأنعليفلوقلا

،توكلملاجرديفامولعماماقمكنملكلّنأكلذو،قيطي

ىلإ"افصلالهألصوكلذكو،هقوفنمةبتركدحأولعيال

وفصيكلذلازيالو،"[مهنعفلختنمهيلإلصيملام

لمحيو،ملعينكيملامملعيذإنيحل،ةيلاعلالزانملاقريىتح

باطخلايبأنعلبةدارإلانطابمتملعولو،لحينكيملام

وهيلإاوملسموقكتمهملعدقلو،هيفضوخلانعمترصقأل

نمنولمحيامنولمحتالكنكلوكتلزنمبكيفمهو،هوضر

هنودهناهيخأنمملعاذإهيلعبجيكضعبّنأاكو.ةردقلا

جاتحيفهرسكيفكشهيفهلخادبامهيلإيقليالنأةلزنملايف

اي:لوقيفهلوعديو،اراجهلبلطي،هربجيملنإف،هربجينأ

. ١

قحالملايفمالعالامجارتعجار

تاحلطصملايف(ةبتر)عجار"

مهنملصألايف"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

هنع:لصألايف"



.ةنهوملاءايشألاربجييذلاناملسوهو،ريسكلامظعلارباج

اردقخبطيوهورذوبأهدنعودادقملاىلعامويلخددقلو

يورو–هديباهطوسيلهنإو،دقتليهوةراجاهتحتعضودقو

لاقف،بجعتيوهيلإرظنيرذوبأو–هيلجراهتحتّدقيناكهنأ

املمحينأردقيسيلهنأملعاوكيخأبقفرأ،دادقماي:هل

اولأساوكلذبنينمؤملارشاعماوبدأتف،تغلبامغلبيالوتلمح

هاريالامبهاريرذابأّنإو.هللاءاشنإهوملعتكيلعلكشأامع

،نوعظمنبنامثعمهبحهاريالامبهامهللادبعو،هللادبعهب
عمرصعارصروحمسرال

صاختأكلذكو،ربنق<هبحهاريالامبهارينوعظمنبنامثعو

قحتساامبسحبالإمهنمصختلكهاريالةيتاروتلابتارملا

.هيلإرظنلانم

نمهعمسنيذلانإف،ينمهنأىلعليلدلاام:لئاقلاقناف

،هيفةجتلافعضتواندنعفعضيهللاباكنمدهاشريغبةجلا

؟اهدردحألزجيملوتبثهللاباكنمةجتلاتماقاذإف

١٨:ةحفصلا



*ىأراَمُداؤفلابذكاَم﴿:هلوقباكلانمدهاشلا:هلانلق

مانروصممروميك

مهمروممص"رمهمه.أوه:•وارنو،صممام.دو.رالامهمه

*ىهتنملاةردسدنعمتىرخاةلزنةاردقلو*ىريامىلعهنورامتفا

(ممننيهور

امورصبلاغازام*ىشغيامةردسلاىشغيذإ*ىواملاةنجاهدنع هه

.هنيعبهريملوهبلقبهآرهنإكلوقلطبيرصبللهركذف"4ىغط

ةرهجهللاىرنىتحكلنمؤننلىسومايمتلقذإو:ىلاعتهلوقو

مكلعلمكتؤمدعبنممكتثعبمث*َنوُرظنتمتناوةقعاصلامكتذخأف

مااباوصىسوملااذهليئارسإينبلوقلاناكلهف"4نوركشت

١اهلوكسوعموعتعمعم

ةرهجهللااوريناىسوماولاسمهنالاطخلبال:لاق؟اطخ

وحنو

مهبلطلمهلةبوقعنورظنيمهوةقعاصلامهتذخاف،ىريالوهو

،مهلةبوقعمهتامأ:لاق؟مهتومدعبنممهنعبملف:هلانلق

.مهنعاحفصمهايحاو

١٧-١١:مجنلا"

٥٥،٥٦:ةرقبلا"

19:ةحفصلا"



:لاقناف؟نوكيالامىسوماولأسثيحاوأطخأمهنألآ:انلق

نيذلانوعبسلاف،تلقامنوكينأزاجول:هلانلق.معن

اولهجمل-هللارايتخاىسومرايتخاو-هموقنمىسوممهراتخا
١اهلوكسلااملاوعم

الهللانانوملعيمهوةرهجهللااوريىتحىسومعماوؤاجو
كماوعمو

تنشؤلبروه:ىسوملاقف،اوتافةفجرلامهتذخاف،كرابم

وورمادكاوامماومالكرمارواممهمككا

كتنتفالايهناانمءاهفسلالعفامبانكلهأيلولبقنممهكلهأ

ماماهو

ارمهسرمهيهصكs,هه.كالكههه

نل:اولاقنيذلامهليئارسإينبنمءاهفسلانإ:لوقيىسوف

نمءاهفسلاّنأكلانملسّناو،هرهجهللاىرنىتحكلنمؤن

نيذلانوعبسلاو،مهايحأمثهللامهتامأفاوأطخأليئارسإينب
رالع

ممممارالكوامماو،سممامك

ال،لاقكبلاظأ.نأبدلاقهلةملكوانتاقمل،سومءاحامل
ههعمىأر"بجرـلرويملاىسومجاملو

١٥٥:فارعألا"

ءاشتنماهبيدهتو.ةدئاز(اهب)ةملكةيآلاىلإخسانلافاضأ

١ال*



ما

:تلقناف؟ىريالهناملعيوهوهارينأهلأسامل؟اه...ينارت

أطخأو"نوراتخلاالجرنوعبسلاأطخأاكأطخأدقىبوّنإ

ىلإرظنانكلوينارتنل..:ىسوملهللالاقملف،ليئارسإونب
مكماناملمامامااممااممارمن

اكدهلعجلبجلاةبرىلجتاّملفىنارتفوسفهناكمرقتسانإفلبجلا

روم"مسا 9.9نمماوماصرما

لوااناوكيلإتبتكناحبسلاققافااملفاقعصىسومرخو

ممممم

وب

"،نينمؤملا

رصعم2سعا

ملهدنعهقلخربكاوهوهاريالىسومناهللاملعثيحو
عمرالسههعم

البجتحملاو،نياعميفاملجتملكو،لبجلاىلجتوهتيؤرهعنم

؟ىلجتنأالإىري

نأديرأينأالإ،دحجتالباكلانمةحيخكدهاوشهذه:لاق

رونبوالجرنوعبسلاو،ىطخمماىملوهناكبيصملا:يلنيبت

١٤٣:فارعألا)

٢٠:ةحفصلا٢

١٤٣:ةدئاملا"

١ o ١



ةفجرلاتذخأملو؟ليئارسإينبةقعاصلاتذخأملف:لاق

عنميملوىريناعنمو،اقعاصىسومرخاملو؟الجرنيعبسلا

؟هلىلجتنألبجلا

ىرنىتحكلنمؤننل:مهلوقوليئارسإينب"طارتشال:انلق

،ةرهجهارننأكبرانلعدا،ىسومايىلب:اولاقولو،ةرهجهللا

نل:مهلوقلمهيلعةبوقعلاتبجوامنإو،ةقعاصلامهذخأتمل

؟هتبوتلبقواقعصرخنأدعبىسومندبماقأوةفجرلادعب

؟امتقوو

.معن:هلانلق

؟لجوزعهللاباتكيفكلذنأ:لاق

(خسانلا)طاطتشال:ةخسنيفو"

نملصألايف"

١ح٢



امواومام0

هومس.دراهربمرمعاط.د.أ.عاهه2.ه|وه

مهتيرذمهروهظنممداينبنمكبرذخاذإو﴿:ىلاعتهلوق:هلانلق

م0ومو

.ةيآلا"4...ةدهشىلباولاقُمّيبتشامهنأىلعمهدهشأو

لهأهاريلزيملو،ةطساوالبملكتملاومهليلجتملاوهناكف

نوكلاو،يفارولانوكلايف."ةنسلاناوكألايفهتصاخ

،يراتلانوكلاو،ايناملانوكلاو،يئاوهلانوكلاو،يرهوجلا

قحتساامبمهنمصختلكهاري،مهلايلجتم–ينارثلانوكلاو

."ةيتوسانلاةيرشبلايفمهلرهظنأىلإهتيؤرنم

ميو؟رهظفيكو؟ةيتوسانلابهروهظىلعليلدلاامو:لاق

؟بجتحامبو؟رهظ

ما

وم

."[ةسمحرهظأو،ةسمخرهظو،ةسمخبجتحا:هلانلق

اهبرهظواهببجتحاىتلاثالثلاتاسمخلاهذهانلنيبف:لاق

؟اهرهظأو

١

١٧٢:فارعألا

قحالملايفتاحلطصملاعجار

قحالملايفتاحلطصملايف(ةيتوسان)عجار

بجتحايتلابجحلاىلعدئاعريدقتلاو،اسمخرهظاوسمخبرهظوسمخببجتحا:لصألايف"

اهم

٢

ام

ع

١ح٣



مألاوبألاببجتحا:اهببجتحايتلاةسمخلا:هلانلق

ضرملاورقفلاوةيتوسانلابرهظو،ةوخإلاودالوألاوجاوزألاو

لوبلاوطئاغلاوبرشلاولكألارهظأو.توملاومونلاو

هذهنمءيشهلوأهيفنوكينأنملجأوهو،ةبانجلاو

اقفرومهبافطلوهقلخلاسانيإاهرهظأهنكلو،تاسمحثالثلا

ىلإبرقأىسوموالإدحأقلحلايفسيلهنأىرتالأ،ةفأرو

ةوبنلكبمئاقلادجتوهو،هسفنوهباجوهمساهنأو،هنمهللا

،لبجلىلجتاملف؟ةمامإوةيصولكبمئاقلزألاّنأاك،ةلاسرو

ةيرشبلايفاهبرهظيتلاةروّصلاو،ىسوممسجوهلبجلاو

هلىلجتامل"توهاللارونلهمسجتبثيملاذإكداهلعج

نودةينارونلابىبوماقو،ىرفتبثيملواكدمسجلاراصف

ونبودابعلاقيطيفيكف،هلكيهنمادرجمارونةينامسجلا

دقو؟هيلإرظنلابمهلةقاطالو،ةينارونلابمهلىلجتنأليئارسإ

الوماسجأالب،لايخلاقدلثمًارذ"ةلظألايفقلخلاناك
عم

،نونياعيونوقطنيونولقعيونوعمسي،ةلثممريغحابشا،روص

اذإ:لصألايف

٢٢:ةحفصلا"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

c١ع



الوعمسيالولقعيالنمبطاخيلهللانكيملكلذالولو

تسلأ:مهللقيملتافصلاهذهباونوكيملولو،قطنيالورصي

ةدابعلاةمحرةيتوسانلابهروهظفهاندهشىلب:مهاولاقالو؟كبرب

ةميظعلاةرهابلاةردقلاكلتّنأاوملعيلو،هيلإرظنلااوعيطتسي

يتلاةردقلابيتأيمهلثمرشبهنأنوريمهو،هنمرهظتتناك

.اهنمءيشباوتأينأقلحلازجعي

:[هتازجعمو،بلاطيأنإيلعةيهلإلئالدنم

:[ةيوامسلاهتازجعم

:[اهبرغمنمسمشلادر

ميهاربإةصقيفهللاهركذاميفيهو،سمشلادر:كلذنف

:ميهاربإلوقيفدورمنلاو

11

لاقتيمأوييحأنأدورمنلالاقتيميوييحييذلابر

برغلانماهبتافقرشملانمسمشلابيتأيهللانافميهاربإ ميمص

دورمنلاّنأل"نيملاظلاموقلايدهيالهللاورفكيذلاتهبف

.حيحصلااهظفليفةيآلاو.٢٥٨:ةرقبلا)

١ c c



.برغملانمسمشلاّدرنيقولخلاةعاطتسايفسيلهنأملع

اهدرو،ىسومدهعلايفنوننيعشويوهويرابلااهدردقو

ىلصهللالوسرلزندقو،نينمؤملاريمأوهو،اهبرغنمةنيدملاب

،نينمؤملاريمأرّجيفدقرو،ةحيرةلهسضرايفهلآوهيلعهللا

،"اهلصيملنينمؤملاريمأو،رصعلاىلصدقهللالوسرناكو

اي:لاقهنأهرجيف–ص–هللالوسرداقرببسناكو
املا

ةداسوهلعجألكرجيلدهف،ساعنةنمآيلعتلزندق،يلع

سمشلاتلوتو،كلذلعفف،خرلاعضوملااذهيفةدقردقرأف

دق:نيملسملانمرضحنملاعمسملوقينينمؤملاريمأوبورغلا

هلجأانأو،رصعلاةالصلصأملويرجيفهللالوسردقر

.هسفننمهبتنيىتحنسولاةذلهعنمأنأبحأالوهمظعأو

،هللالوسرهبتناو،باجملابتراوتوسمشلاتباغّنأىلإ

لصأملوسمشلاتبرغ،هللالوسراي:نينمؤملاريمأهللاقف

هللالوسرلاقف.كلالالجإواماظعإكهبنأملورصعلاةالص

اهبتأفقرشملانمسمشلابيتأيةللاّنإفميهاربإلاقثيمأويخأانألاقثيميويخييذلايترا

(نيملاظلاموقلايدهَيالُهَّللاَوَرَفكيذلاتهبفبرغملانم

دهعب:لصألايف

٢٣:ةحفصلا"

اهلصيلصألايف"

نا:لصألايف

١ح٦



كيلعاهدريهللاناف،نسحلاابأايلصفمق:هلآوهيلعهللاىلص

نمسمشلاهلتدرو،ةلبقلاىلإاهجوتمماقف،ةيقنءاضي

.تبرغمث،رصعلاىلصف،ءامسلادبكيفتراصىتحاهبرغم

فرعيو،اذهاندهعىلإضيبيوددجيدجسمعضوملايفينف

.هللالوسردهعلايفيلعىلعسمشلادرعضومب

،لبابيفجراوخلاهلتقدعبةفوكلاوحنلبقموهواهّدرمث

."نيقصىلإرئاسوهو"ءالبركباهدرو،رصعلاىلصىتح

:[مجنلالوزن

ءاطغلاكاهلراصو،ةنيدملايفهرادةورذىلعمجنلالوزنو

ىتحرابآلاوتاراغملاولزانملالخاودوةنيدملاتءاضأىتح

لوسرىلإةليللاكلتيفمهلزانمنماوجرخو"ةنيدملالهأعزف

دق،هللالوسراي:نولوقيونوثيغتسيهلآوهيلعهللاىلصهللا

انبولقتلجودقو،يلعرادةورذىلعءامسلانممجنلزن

دهعب:لصألايف

(٢.٩/١-يومحلاتوقاي)ةلحلاوةفوكلااهنمةيحانمساءابلارسكب"

(٤٤٥/٤-توقاي)ةفوكلادنعةيربلافرطيفهنعهللايضريلعنبنيسحلاهيفلتقيذلاعضوملا"

تناكاميف،يبرغلابناجلانمتارفلاءىطاشىلعةقرلابرقبعضوم،ءافلاديدشتونيترسكب

(٤١٤/٢-توقاي)ةيواعمويلعنيبةروهشملانيفصةكرعم

٢٤:ةحفصلا"

١ح/



تايآنمةيأهذه:لاقو،مهيلإهللالوسرجرخل؟وهاف،هنم

هلوقمهيلعالتو،يحواهيفيلعلزندقو،ايلعاهبلضف،هللا

قطنياَمَو*ىوغامومكبحاصلضاَم*ىَوهاذإمّجتلاو»:ىلاعت

اهىحوييحوالاوهنا*ىوهلانع

هللامسقأ،مسقاذه:لاق؟مسقلااذهام،هللالوسراي:اولاقف

لضفنمكقرعأاميفتيوغالوتللضامينأكلمجنلاب

يحوالإوهنإ،ىوهنعتقطنامو،بلاطيبأنبيلعيخأ

تغزبوموجنلاتراغّنأىلإمجنلاكلذيقبف،ىحوي

.نورظنيةنيدملالهأو،ءامسلاىلإعفتراف،سمشلا

:[دقرغلاعيقبيفسمشللهتبطاخم

ناكو.ةنيدملاب"دقرغلاعيقبيفهتملكوسمشلاهيلعتملسو

اي:نيملسملانمعمجيفلاقدقهلآوهيلعهللاىلصهللالوسر

يذلاكلضفنمترهظأامنأتمعزةمأهللانعل،ىلع

دقينأويدنعنمهقلتخاويسفننملوقأينأهبهللاكلضف هه

4-1:مجنلا"

(٤٧٢/١-توقاي)ةنيدملالخاديهوةنيدملالهأةربقم٢

١ص/ا



ّنأكرمآّنأينرمأدقهللاّنإو،كيفتنجوتيوغوتللض

اذإفدقرغلاعيقبىلإيعمرجفلايلصتنأدعبدغيفجرخت

كبطاختوكيلعملستاهنإفاهيلعملسفتغزبدقسمشلاتيأر

دقرغلاعيقبيف"نيقفانملانمكترضحبنمهعمسيوهعمستامب

ىلإجرخهللالوسرعمرجفلاةالصمويلاكلذيفىلصاملف،

ايفخاوهللامهنعل"توغاطلاوتبجلاهعبتودقرغلاعيقب

ونينمؤملاريمأاعمسسمشلاتغزباملف،طالبلانيبامهيسفن

كيلعمالسلا:سمشلللاقوطالبلااهلُجرا"ةمنيهمثيهدق

كيلعو:نيبميبرعناسلبهتباجأف،ديدجلاهللاقلخلوأاي

وملعءيشلكبنماينطابايرهاظايرخآايلوأايمالسلا

نماماقوتوغاطلاوتبجلاسلبأف.ريدقءيشلكىلع

امهوملظملاليللاعطقكامههوجوتراصونادعريطالبلا

:هلالاقوهللالوسرىلإالبقأو،يلعيفدجتانّرغدقل:نالوقي

لاقف،انلثمرشبهناانللوقتتنأوةزعلابرىلعهللالوسراي

:الاقف؟سمشلاقطنمنمامتعمسيذلاام:هللالوسرامهل

٢٥:ةحفصلا١

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

(خسانلا).ةمهمهمهمه:خسنلابلغايفو

١ o a



لاقدقو.هسفنهبهللافصوامبايلعبطاختسمشلاانعمس

كيلعو:تلاقف،ديدجلاهللاقلخلوأايكيلعمالسلا:اهل

ءيشلكبوهنمايانطابايرهاظايرخآايلوأايمالسلا

ةرهاظلالهألوامهلكسملاقف،ريدقءيشلكىلعوملع

لوأهنأتقدصاهنإف؟سمشلاهلتلاقامناملعتلهكليو

،مهمتاخانأفنييبنلارخآلاءايصوألارخآوهلوسروهللابنمآنم

اميفخويريبنطبهنألنطابو،يلعىلعرهظهنألرهاظو

:[رمقللهقش

ةئامتسشيرقوكرشمعمتجادقو.ةكميرمقللهقشلثمو

يأتيةبقعولهجوبأونايفسوبأوبهلوبأمهيفولجر

لك،دمحاي:اولاقف،ةنيدملاىلإهترجملبقهللالوسرىلإطيعم

،ءامسلايفكحكهلإلناكنإف،يضرأكرحتنمانتيرأام

ةبعشوافصلاىلعهنمةبعشيقليف،نيتبعشرمقلاقشينأهلسف

برّنأانملعوكانقدصكلذانتيرأتنأنإف،نيرعشملاىلع

شماهلايفخسانلااهححصدقو،نتملانمةطقاس(نطاباي)

٢٦:ةحفصلا"

٦١ ،



اورضحتلوانيلعليللانجينأكدعوم:لاقف.كلسرأءامسلا

ليللااذه:نوكرشملالاقليللامهيلعنجاملف.متلأساماورتل

مق،نسحلاابأاي:هللالوسرلاقف.علطدقرمقلاوّنجدق

عقتةبعش،نيتبعشرمقلاقشينأهلسوهللاعداوافصلابناجي

الوربمنينمؤملاريمأماقف،نيرعشملاىلععقتةبعشوافصلاىلع

نوملسملاو،تايفختاوعدباعدو،افصلابناجبفقوّنأىلإ

تطقس،نيتبعشقشنادقرمقلابذإو،هيلإنورظنينوكرشملاو

نوكرشملارخل،نيرعشملاىلعىرخأوافصلاىلعةدحاو

ادمحاولتقا:نوقابلالاقورفنمهنمنمآف،اوحبصأو،مههوجو

هتلميفكلخديوهرحسبكتفينألبق

:[ءامسلاىلإهجورع

نينمؤملاريمأرادىلإرذيبأودادقملاوناملسدورولثمو

اي:اولاقف،ةضفمهيلإتجرخل،هيلعاونذأتسيلاليلةنيدملاب

:ةمطافيتالومكللوقت:تلاقف؟نينمؤملاريمألعفام،ةقفوم

.هدابعنيبيضقياهجوميفوهو،ءامسلاىلإجرعهنإ

(خسانلا)هللالوسرلاقف.رمقلااذهوليللااذه.ةيسايقلاةخسنيف

٢٧:ةحفصلا"

١٦١



نولزنيةكئالملابمهاذإف،ايلماوسلجو،بابلانعاوعجرف

يفوهلمحباحسلاىلعنينمؤملاريمأبمهذإو،كاومواجاوفأ

كاومواجاوفأنولزنيةكئالملاوءامدرطقيراقفلاوذهفيسهدي

،رادلايفنينمؤملاريمألزندقوبابلاىلإاوءاجل،هلوزنلبق

ريمأاي:ناملسلاقف،هلاودجسف،هيلعاولخدومهلنذأف

،ناملساي:هللاقف؟امدرطقيراقفلايذلام،نينمؤملا

مهترهطف،ءامسلايفةكئالملانمفئاوطتيكاتتو"تركنأ

.ةيوامسلاهنيهاربوهتايآنمهذهف،ىلعألاألملايفاذهىفيسب

:اهنم،ةريثكةيوامستايآانيوراملثمهلو

لزنتملوهئابرقتلبقتىتح،لياهوهو،هئابرقىلعرانلاهلازنإ

تلزنرانلكو،صخترانلاو،هلتقوهدسخل،ليباقنابرقىلع

نماهلزنموهف،ىسيعروهظىلإدهعلاكلذنمنيبارقلاىلع

نيحضرألانمهجرخمو،ءامسلانمءاملالزنموهو،ءامسلا

.هبحرشلالوطيالئلهكذنملهلثمريثكو،حوناعد

تركن:لصألايف

٣٦١



:[ةيضرألاهتازجعملا

ميعزهؤايحإو.فهكلاباحصأهؤايحإف.ةيضرألاهتايآنمو

ىلإمهلاخدإو،هعماربحرشعةعبسوةنيدملابقيقعلارئبدويلا

نوبرشيونولكأيءايحأمهؤاقبإوهللالوسرىلإءايحأةنيدملا

اهتبطاخمو،نئادملابةمجمجلاهئايحإلثمو.نودليونوحكنيو

.هل

:[نييئبسلاوأبسنبهللادبععمهتصقو،ىتوملاهؤايحإل
امرثاعموحنلا

هتالصو،مهترفحيفمهايإهتاراومو،رانلابدودخألاءارحم

تاذءامسلاو﴿:هتوالتو،ةريبكتنيسمحواسمحهريبكتومهيلع

دوقولاتاذرانلاوأرقيوهوكلذلهنمسانلاعامسوهجوزبلا

امما و
نووماماامملا

اومقنامو*دوهشنينمؤملابنولعفيامىلعمهو*ذوعقاهيلعمهذإيمي

٢٨:ةحفصلا"

٢

١:جوربلا

٣٦١



ما

ضرألاوتاوامسلاكلمهليذلا،ديمحلازيزعلاهللاباونمؤيناالامهنم

اهديهشءيشلكىلعهللاو

نيسمحواسامحمهيلعربكمل:هلنيملسملا".ةلءاسملالثمو

:مهللاقف؟تاريبكتسامحتيملكىلعبجيامنإو،ةريبكت

"يهريبخلازازتلاهللاباونمؤيناالامهنماونقنوو:هللالوققحيل

كلذدغيفمهايحأمث،ةصاخميفالإةروسلاهذهتازأامو

ملةرطعغاورورضخبايثيفاسولجسانلامهآرف،مويلا

يفومهرودباوبأىلعسولجمهوايندلابيطيفاهلثممتشي

ىلإةفوكلالهأءيجمو،قرطلاوقاوسألايفاوشمو،مهتيناوح

أبسنبهللادبعاذه،نينمؤملاريمأاي:هلمهلوقونينمؤملاريمأ

مويلامهومهتقرحأ،سمألابهعمنوقرحملاهباعلأةرشعلاو

اهلثممشيملبيطغاورورضخللحيفنولفرينوقزريءايحأ

،مهتيناوحيفومهرودباوبأىلعسولج،ايندلابيطيف

6 - جوربلا١:6

ةلأسم:لصألايف"
/ا:جوربلاام

٢٩:ةحفصلا"

٦١ع



دق:نينمؤملاريمأمهللاقف.تاقرطلاوقاوسألايفنوشمي

،نورظنتمتنأومهترفحمهيلعتقبطأوسمأرانلابمهتقرحأ

اذهدعبمهايحأهللاناكاذإف،نودهشتمتنأومهيلعتيلصو

.ءاشياملعفيهللاف

ركبوبأمهيفو-هباختأةرشعلاوهللادبعهرهظأامكلذلبقو

اهتاقرطواهدجاسميفنميلاضرانمفئاطلاب-الامجا

دازثيحةفوكلامويهباودانامبهباختأووههؤادنواهقاوسأو

مهلمحومهلمهذخأومهيلعفئاطلالهأبوثوو،تارفلا
ص

،اهبنينمؤملاريمأو،هللالوسرىلإ،ةكمىلإفئاطلانماعيمج

جيجكو،ةيتوهاللابهوعدوهودحومهنأمهيلععيمجمهتداهشو

ةبعكىلإهباحصأوهللادبعراضحإو،كلذنمةكمينيملسملا

مهو،مهايإهفيوختومهلهللالوسرظعوو،مارحلاتيبلا

لاقف،فئاطلاباولاقامىلعةدايزلاوعرصتلابءادنلاالإنوبأي

كفوختو،هللامايأبكركذنو،"[ةثالثكلجؤن:هللالوسرمهل

سك

هه

،وفعلاكنعبجودقو،ةبوتلاكلفمترفغتساومتيتناف،هباقع

نملصألايف"

ماياىلعدئاعريدقتلانالةثالثباوصلاو.اثالث:لصألايف"

٦١ح



باذعبكبذعنهورفغتسنوهيلإاوبوتيملوهللاىلإاوعجرتملنإو

اهبمهبذعيفيكف،رانلاوههللاباذع:نوملسملالاقف،هللا

،اراتلابرالإرانلاببذعيال:انللوقيوهو،هللالوسر

مهظعيهللالوسريقبف؟هللاباذعبهللاريغمهبذعيفيكف

نوعمسيالونوفاخيالومهلوقنعنوعجريالمهو"ةثالث

ابأايمهذخ:نينمؤملاريمألاهللالوسرلوقو،اظعوالوارجز

مهيلعضرعاو،ارانمهلجأو،افصلاىلعمهفقوأف،نسحلا

هيلعمهامىلعاورصأّنإو،انيلإمهددرافاولبقناف،ةبوتلا

،ةبوتلامهيلعهضرعوافصلاىلإمهلهذخأو،رانلابمهقرحأف

.رانلابمهقرحأف،هتيوهالبءادنلاوهديحوتىلعمهتماقإالإاوبأف

،نسلاثدحوهوسابعنبهللادبعمهيفونوملسملاءاجل

بذعيال:لوقتتنأوكوعمسنيملسملانإ،هللالوسراي:لاقف

راتلابرفنلاءالؤهقرحأدقىلعاذهو،رانلابرالإرانلاب

يلعلعفّنإموقلااهيأمتملعامأ.هللالوسرلاقف،اهبمهبذعو

"ةثالثدعبناكاملف؟متركنأيذلااف،هللالعفيلعفو،يلعف

٢٠:ةحفصلا"

مايأىلعدئاعريدقتلاوءاثالث:لصألايف"

ثالث:لصألايف"

٦٦١



نهمهرابخأتدروو،ةفوكلابهباختأوهللادبعرهظمايأ

اهباولازيملف.حتفتملهللالوسرىلعةقلغمةفوكلاو،ةفوكلا

هقارحإو،ناكاممهئادننمناكف،نينمؤملاريمأيلوّنأىلإ

وهو،الجررشعدحألاكاذذإمهو،دودخألاءارحصبمهل

.فئاطلايفهلثم

ةفالخلادلقتدقوةيمأينبنمزيفأبسنبهللادبعرهظمث

نيبديزينبةيواعممأنمناكامهنمناكو،كحلانبناورم

هديعضونملوأناكو"كحلانيماشهقارعلادلقف،ةيواعم

دقهنأكلذومهرومأنمائيشرهظأو،هلهأويلعباختأىلع

نمافوخنيسحلامأنمىرجامدعبديزيفكناك

لعجومدنلارهظاف،ىرجامسانلاراكنإك،هيلعبارطضالا
املا

هه

اهلعجينأدارأف،هنباةيواعمىلإهنمتراصو،اياطعلاولدعلاب

ص

نبرمعنمزةيسداقلاةكرعمدعبالإدوجوللرهظتملةنيدمةفوكلاف،سيلدتلانماذه

.هللالوسرنمزيفةدوجوماهلعجهناانهيبيصخلاىرنو.باطخلا

برهه٦٤ديزيتومدعبو،دايزنبهللاديبعوهةيواعمنبديزينمزةفوكلاىلعايلاوناكيذلا"

راتخملانمريبزلانبااهذخأىتحكلذكتيقبو،يفقثلاراتخملااهيلعرطيسنأدعبهللاديبعاهنم

.اهيلاوريبزلانبابعصملتقدعبريبزلانبانمناورمنبكلملادبعاهذخأمث

٢١:ةحفصلا"

٦١ /



دبعرهظ،كحلانبناورمىلإتراصاملف،نيسحلانبيلعيف

هولاقاملثماولاقو،اهيفةوعدلااورهظأو،نئادملايفهباختأوهللا

ال:لوقيهللالبعو،اوقرحأواوذخأف،ةفوكلاوفئاطلاىف

اوذاكةوغاديهللادبعماقاّملهنأو:ىلاعتهللالوقحصيوأ،هللاو

:صاوساوماوو

لوقو.«ًادحأهبكرشأويروغدأاننإلقءادبهيلعنوكي

هباحصأوهللادبعربخبهوتأدقو،نيسحلانبىلعنيدباعلانيز

ول:لاقف،مهدامرحايرلايفاورذو،رانلاباوقرحمهنأنئادملاب

تدهشل،ةرصبةرورصمهباختعأةغمدأوهللادبعغامدتيأر

.نوقزريءايحأتوكلملايفمهنأ

موييفلاقو،نيترمهباحصأوهللادبعقرحأكلذلبقو

ىلعو،ةسداسلامامتنمدبالواسمحيناحلأوتقرحأ:نادملا

.همأوهاضربةعباسلاانيغلبتهللا

رهظيملو،ىصحتّنأنمرثكأيهو،ةريثكةيضرألاهتازجعمو

هناحبسهدابعقوفرهاقلاهللاهنأرشبلارئاسلنيبيلالإهلكاذه

ةيصولابهتاماقمرئاسيفهنمرهظتملةردقلاهذهنإف،ىلاعتو

١٩،٢٠:نجلا"

٦١ /\



،اهيفقرحلارهظأيتلانطاوملاوهللادبعيفالإةمامإلاو

مسالاوهيذلااًدمحّنإو،هيلعردقيامعنوزجعيقلخلارئاسو

ناك،كلملاعيمجهيلإضوفملاولوسرلاوباجناوسفنلاو

نمءيشبتأيالو،هلوسروهدبعهنارقيو،هبرهناىلعلدي

،نينمؤملاريمأهبيتأيوهرهظيناكامالإتارابملاهذه

،همأنعاهلعفواهنايتإبهرمأهللالوسرلارهظيو

:[هلوسروهدبعادمحنأىلعنآرقلانمةلدألا

هنيبف،هيبنوهلوسروهدبعادمحّنأىلعليلدلااملئاقلاقنإف

:ىلاعتهلوق،هلانلق؟باكلانمانل

كععماامماسمممو

نم"هه

امهدبعىلإىحوأف*ىندأوأنيسوقباقناكف*ىلدتفاندمثو

.«..كبرنمكيلإلزنأامغلبلوسرلااهيأ):ىلاعتهلوقو.«ىحوا

وهامما

.«...ءاسنلامتقلطاذإيبنلااهيأاي):ىلاعتهلوقو

٣٢:ةحفصلا"

1-8:مجنلا"

٦٧:ةدئاملا"

١:قالطلا "

٦١وا



،لقنتلاوأيواوه..كلهللالحأامنكتمليتلاوأيوو

نآرقلاو.سبوةيلاعتهلوقو.«رذنأفمقرتنلااهأايوو

كلذكهقسعهامحو:ىلاعتهلوقو.4ناسرفلانأكلامميكحلا

يفريكاذهلثمباطخو،..كلتنميأىلاوكيليجي

اهأاي..»:ىلاعتهلوق،هللالوسرهنأبدجترارقإو،هللاباك هه

رشبانأامنإ..﴿:هلوقو.4..اعيمجمكيلإهللالوسرينإسانلا

ووو

ةفاكالاكانلسرأامو﴿:هلهئرابلوقو.4..يلإىحويمكلثم

.هنيملاعللةَمْحرالاكانلسرأامو﴿:هلوقو.'ه..سانلل
رمارما

1:ميرحتلا"

1:لمزملا"

١،٢:رثدملا"

٢-1:سيأ

(قسعمح)ةدحاوةملكيفةيناثلاوىلوألاةيآلاعمجلصألايفو.١،٢:ىروشلا"

١٥٨:فارعألا"

11.:فهكلا"

٢٨:أبس

7.1:ءايبنألا"

٨

١\/ه



ماما

،موهموامملاًاسرورمرما

رافكلاىلعءادشأهعمنيذلاوهللالوسردّمَحُم﴿:همسابهحيرصتو

٢.أماهركهسيامعو

:هلوقوه..مهنيبءامحر

ما،مماووورمامارما

..نييبنلامتاخوهللالوسرنكلومكلاجرنمدحأابأدَّمَحُمَناكاَمو

هل

لسرلاهلبقنمتلخدقلوسرالادّمَحُماَمَو﴿:ىلاعتهلوقو."ه

ناذللاامهلتقلاوتوملاو،نولوقتونونظتاك،«...تامنإفأ

الولتقيالوتوميالدمحو،ةماعلاىرتاك"ةلقنلاامهبرهظي

فيكف،هتانسحضعبمهنيذلاةيتاروتلابتارملاباحصأ

؟لتقيوأوهتومي

(مهنيب)و(ءامحر)نيب(اميف)ةملكفاضألصألايفو.٢٩:دَّمَحُم"

٢٣:ةحفصلا"

4.:بازحألاام

144:نارمعلآ"

قحالملايفتاحلطصملايف(ةلقن)عجار
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:[دمحويلعنيمسالانيبقرفلا

؟يلعودمحانيمسالانيبقرفلاام:لئاقلاقنإف

لكو،بكلاةحتافوهيذلادحلاوهو،هللاوهدجت:هلانلق

،دوهو،حوو،سيردإو،مدآوهو،دحتوهفىمسمدمح

.لسرميلكو٠٠٠ىسيعو،ىوهو،ميهاربإو،طوأو،حلاصو

هيةقرفيلعيعامتإو،مامإويعولكوهىنعملاّنأك

كلذناف،هبسنوهمسابالإفرعيالءيشلكذإ،دمحنيبو

ىتحكبجيمل،لاجرلانيبوهو،لجراي:ناسنإلتلقولكنأ

عقيمسقلاوّدحلااذهو.كباجأهمسابهتوعداذإف،همسابهوعدت

رشبلاولابجلاوراحبلاوضرألاوتاوامسلانمءيشلكىلع

لئابقلاولزانملاوشحولاوعابسلاوماوهلاوريطلاوماعنألاو

ءيشلكىلععقييذلامسقلاودحلاكلذالولو...رئاشعلاو

املو،ءيشنمءيشفرعاالوءيشنعءيشلصفناام

عارشإنمدبامهلنكيملدجتويلعناتيئرملاناتروصلاتماق

.اهمسابامهنملكىعديوفرعيلامهلنيمسا

٢٤:ةحفصلا"

٢/١



؟هللاوهىلع:لئاقلاقنإف

،دمحديسلاوههللاو،ىنعملامسايلعو،ىنعملامساهللا:هلانلق

ىنعمللمساهنكلو،دمحملامسايلعسيلو،ىنعمالمساوهو

كلذو،هقوفىنعملاّنأمسالاةفصو.ارهاظهبىعديصاخ

﴿:هلوقو.ادحاوهلإوهامنإنينثانيهلااولوقتال:ىلاعتهلوق

٥مهممهوومم

يفاذهف.«...دحاوةلاهلاانأكتربخأهنأالااولوقتال..

نف،دحألاهلإلاوهىنعملاو."لسرملاىلإلوسرلافاضينأ

هنإ:لاقنموهرفكدقفمسالاهبديرب.يلعوههللاّنإ:لاق

.قدصدقفمسالاريغىنعملاو،ىنعمللمسا

:[نآرقلانميلعةيهلإلئالدإ

ىنعملاوهيلعنأىلعباكلانمليلدلاام:لئاقلاقناف

نمهيبنوهلوسروهدبعادمحّنأتنيباكانلهنيب،دوبعملا

؟باكلا

(٥١:لحنلا)(نوبهرافياّيإفذجاوةلإوهامنإنينثانيهلإاوذختتالهللالاقو:يهاهلصأيفةيآلا"

١٧١:ءاسنلا"

بسحبهللانال(هللالوسردَّمَحُم)اهيفيتلانيملسملادنعديحوتلاةداهشلراكنإوهانهىنعملا"

لسرلالسرموه(دّمَحُم)هللاو،دَّمَحُموهيبيصخلامعز

٢٣/١



ما

ىحلاوهالإهلإالهللاو:ىلاعتهلوقبباكلانمكلهنيبن:هلانلق

ما

نن امملاهلوعمموك

امللهها

يه اذنمضرألايفاموتاوامسلايفامهلْمُهالوةنسهذخأتالمويقل

ومام0وماكماهل

نوطيحيالومهفلخامومهيديأنيبامملعيهنذإبالاهدنععفشييذل

ماورماوون

هذوؤيالوضرالاوتاوامسلاهيسركعسوءاشامبالاهملعىنمءيشب

قحلاوههللانابكلذو:ىلاعتهلوقو.هميظعلايلعلاوهوامهظفح

م0هلمع2نهبار

هلوقو.«ريبكلايلعلاوههللانأولطابلاوههنوذنمنوغديامنأو

و
نومم

وص2,28.امكالمهالهرومهم

هلما%روام

اونمؤتهبكرشيناومترفكةدخوهللايعُداذإهنأبمكلذو:ىلاعت

نععّرفاذإىتح...و"ىلاعتهلوقو،ريبكلايلعلاهللمكحلاف
نمممو

هلوقو."هبريبكلايلعلاوهوقحلااولاقمكبرلاقاذاماولاقمهبولق

ماما

ماامملاووامملا

ةرخآلابنونمؤيالنيذلابولقتزأمشاةدخوهللاركذاذإو﴿:ىلاعت

٢٥٥:ةرقبلا"

٦٢:جحلا٢

١٢:رفاغ"

٣٥:ةحفصلا"

٢٣:أبس"

١\/ع



رماماامملاوماماهلوم

تاوامسلارطافمهللالق*نورشبتسيمهاذإهنوذنمنيذلاركذاذإو

روامماوما

هيفاوناكاميفكدابعنيبمكختتن

ما

أ
ةداهشلاوبيغلاملاعضرألاو

ومه

:ىلاعتهلوقو.«نوفلتخي

رمنومماوومم

همكهيالووووكارا.ينو....هيا.....كاام

عجاضملايفنهورجهلاونهوظعفنهزوشننوفاختيتاللاو...و

ما٥وماموااممامان

رما

اريبكايلعناكهللاناًاليبسنهيلعاوغبتالفمكنعطأنإفنهوبرضاو

ما

ماامملا

وعس

ءارونموأايخوالاهللاةملكينارشبلناكاَمَو﴿:ىلاعتهلوقو."ه

امماررمامملاهدكs,دكاامكمهاهرمرومروامووو(رم

."هبميكحيلعهناءاشيامهنذإبيحويفالوسرلسريواباجح

يفقدصناسليللعجاو:لاقثيحميهاربإةصقيفهلوقو

:ىلاعتهلوقبهباجأف.أ،نيرخآلا

٤٥،٤٦:رمزلا

٢٤:ءاسنلا"

٥١:ىروشلاام

٨٤:ءارعشلا"

١\/ح



مانةيووما

نممهلانبهوو*ايبنانلعجالكوبوقعيوقاحسإهلانبهو...و

:ىلاعتهلوقو،ىنعملاوهو"هايلعقدصناسلمهلانلعجوانامخر

ما

ًاساممرونمامامممسما

رما

"4نيقيلانيعاهؤرتلمث*ميحجلاَنؤرل*نيقيلاملعنوملعتولالكو

هلوقو،ىنعملا:نيقيلانيعبو،ةبيغلابحاصيدهملا:ميحملابدارأ

ايلعمثهنارقعبتافهانأرقاذإفهنارقوهعمجايلعّنإ":ىلاعت
(منممم

ممم

نيعيفبرغتاهدجوسمشلابرغمغلباذإىتح»:هلوقو."هنايب

ما

ويامما

املةماحلا:اهبدارأةغجلاو.ىلعنه"نيعلادارأ.أهب...ةسمح

:ىلاعتهلوقو،نيسحلاونسحلاوبأوهرهصوهمعنباهنأرهظأ

(مممت

:هلوقو."4اريجفتاهنورجفيهللادابعاهببرشيانيعو

49،٥٠:ميرم

٧-٥:رثاكتلا"

هانأرقاذإف*ُهَنآْرُقَوُهَعُمَجاَنْيَلَعّنإ):وهحيحصلالصألاو،ةمايقلاةروسنمةفرحمتايآهذه"

(١٧،١٨،١٩:ةمايقلا){ُهَناَيَباَنْيَلَعّنإّمث*ةنازفغبئاق

٨٦:فهكلا"

٢٦:ةحفصلا"

٦:ناسنإلا"

١١/٦



نيفراعلاىلعلهيضقتامتحكبرىلعناكاهذراوالامكنمنإوو

.«ميقتسميلعطارصاذهو:هلوقو،ةفرعملاةقيقحهوفرعينأ

هللاىلإاوذرمث﴿:هللالوقلنيعلاوهوقحلاطارصلابدارأ

اذهلثميأو."4نيبساحلاغوساَوُهَوْمكخلاهلالاقحلامهالؤم

:(نوكرشملاوكرشلا

ومم

متزنكهدخوهللايعُداذإهنأبمكلذو:هلوقبدارأيذلااف.ىمعلل

ون

ص2,28.امك

هباوكرشأاذإنيذلاءالؤهنم،«...اونمؤتهبكرشيناو

؟باطخلااذهبنوبطاخلاىضر

ّنأامبنكل.(يلع)ةيآلايف(ىلع)ةملكرابتعايفوهيلعةيهلإىلعداهشتسالاهجو.71:ميرم

خسانلااهركذامكةيآلأانتبثأدقف(ىلع)تحتنيتطقنعضيمللصألايففلؤملاوأخسانلا

٤١:رجحلا"

.غم"

٦٢:ماعنألا

١٢:رفاغأ

١/١١/



،قيتع:مهو،هعمةمامإلايفاوكرشأوهيلعاومدقنيذلا:هلانلق

دجتليقّناو،اورفكىلعودجتليقّنإهناف.لثعنو،مالدو

.ريبكلايلعلاهللكحلاف،اونمآيلعولثعنومالدوىقيتعو

رما

وههنوُدنِمَنوُعْدَياَمّنأوقحلاوههللانأبكلذو:هلوقكلذكو

،ثلاثلاو"يناثلاو"لوألا:مههنودنهنيذلاو.اهلطابلا

ما

ماامملا هلرواممت"هلوووهل

هرثامكممكريصموهامكههكهكوويو.هوهههايمهصاهنارومهمو

هنوذنمنيذلاركذاذإوةرخالابلونمؤيالنيذلابولقتزامشاهدحوهللا

ما

هبهمهمهرو

نيذلاركذاذإف.نينمؤملاريمأ"هدحوهللاو*4نورشبتسيمهاذإ

ىتح...):ىلاعتهلوقو.نوفلاخلارشبتسا،ةثالثلامهوهنودنه

٥وموامممروام

'هريبكلايلعلاوهوقحلااولاقمكبرلاقاذاماولاقمهبولقنععّرفاذإ

٦٢:جحلا"

قيدصلاركبوبأ"

باطخلانبرمع"

نافعنبنامثع

٤٥:رمزلا"

٢٧:ةحفصلا"

٢٣:أبس"

١ \//\



نه"ءاضيبلاةعجرلامويلوأيفنينمؤملاريمأرهظأاذإوهو

يفو"اهتافصونيطبلاعزتالا"ةروصلاباهغوزبدنعسمشلانيع

نم:نولوقيفهيلإقئالخلاراصبأصخشت،رهشمراقفلاوذهدي

انبراذهقحلا:نولوقيف،كبراذه:دمحديسلامهللوقيف؟اذه

.ريبكلايلعلاوهو

هللاباتكنمدهاوشلاتقأوتحتفوأفتحرشدقل:لاق
.سما

املا
وحن

هم.عا2

.تدئاف
ه

قحالملايفتاحلطصملاعجار
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[لصف]

[بابلاومسالاوىنعملاةقايس

تمدقىتلاةتسلاناوكألايفهتاروهظةقايسملعنّنأىقبو

الفهارنو،لوزيالفتبثيو،همدعنالفهدجنىتحاهركذ

.هيفكشالفهنقيتنو،هدقفن

.معن:هلانلق

:[نورشعلاوةينامثلافرحألا

دنعيفارولانوكلايفهتقيوهدوجووهنيعوهيلإمدقتمل

دحتوهو-ناكملاهنيوكتو،هيلإهرظنوهلهباطخوناكملاهنيوكت

،صاخشألالوصأمهواصخشنورشعوةيناثلاوناملسلو-

لكلصأيهو...ث،ت،ب،أ:يهو،مجعملافورحمهو

نايبو،هتمسقوهدحوهتيمستوهليصفتوهتلمجوهعرفوءيش

موقتاللكلاوءزجلاوثودحلاونوكلاوتاغللانمءيشلك

"فلألاناكو.افرحنيرشعوةينامثلابالإفرعيالوءىشهنم

يعيشمامإرخآىتحومداذنمبابلاومسالاوىنعملاتاروهظلسلست(ةقايسلا)حلطصمبدصقي

يركسعلانسحلانبدلاخ

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

١/\ه



تسمال

،هئرابوهالومنذإبدمحديسلااهقلخاملف،اهلوأءايلواهرخآ

امرادقمباهلىلجتف،اهئرابيدينيباراونأصخألاتماق

يبوافرحنورشعوةعبسدجسف،هيلإرظنلانمتقحتسا

يهيتلاصاخشألارئاستدجاكدجسيملامئاقفلألا

تدجتاكدجسمملفلألااهيأكلام:هالومهللاقف،فورحلا

مآلاكنألكمأترظتنا،يالوماي:لاقف؟فورحلارئاس

،اهلوأ"[كتلعجلفورحلارخآتنك:لاقف،رومأملاانأو

.ناملسيهو"اهؤلكتاهنألاهيلعاهتفطعواهرخآءايلاتلعجو

رذوبأو،قئالخلاددقدقتكنف:دادقملافلألااهيأتنأو

.نيفراعلابولقحيرمةحاورنيهللادبعو،اياربلايراذ

يذلاربقو،اهنعهبشلاوكوكشلانعظمنوعظمنبنامثعو

اذهيفنيروكذملاقئالخلاو.هالومةفرعمبمهربيونيفراعلاينفي

.مهريغالنودحوملانوفراعلامهباطخلا

:مهفنورشعوةينامثلاصاخشألاامأ

٢٨:ةحفصلا"

اهلوأكتلعجفورحلارخآتنك:لصألايفةلمجلا"

.(خسانلا).فورحلاءايالنيميلاءاييهوةخسنيفو"

.(خسانلا)افرحنيرشعوةينامثلاددعنمال،نيميلابحاصهنأل

١١/١



"[ةسلجلاماتيألا

روحمسرالرصامكمكلا،س.عمع

،نوعظمتنامثعو،ةحاورتاهللالبعو،ردوباو،دادقملا

رصعارص

هه

رينفو

:مهوًابيقنرشعانثالاو

لاقيو،يراصنألايلبشألانايتلانيبكلاممثيهلاوبأ
ابابلارصارص

بيقنهللالوسرهراتخايذلاراصنألافيلح،"(يولبلا

.ىنميةبقعلاةليلهللالوسرمهراتخانيذلانيعبسلانمءابقنلا

ءابقنلايناث،ةملسينبنم،يراصنألارورعمنيبءاربلاو

ةبقعلاةليلنيعبسلانمهللالوسر"مهراتخانيذلارشعينثالا

ثلاثلاوهو،يدعاسلانازولنإ"سينخنيورمعنيرذنملاو

نيعبسلانمهللالوسرمهراتخانيذلاابيقنرشعينثالانم

ىلإهللالوسرمهذقنأنيذلاموقلاسيئروهو،ىنمبةبقعلاةلي

قحالملايفتاحلطصملاعجار

ىولبلا:لصألايف"

ربلا:لصألايف"

٣٩:ةحفصلا"

(٢١٧/٦–ةباصإلا–رجحنبا:عجار).سانكنبرمع:لصألايف"

١٢/١



رصص6ص

نمةنوعمرئبهللاقيعضومبدهشتساف،ةعصعصنبماع

ىلص-يبنلالاقف.هعماوناكايلونورشعووه،"ةيلاعلاضرا

هلهللاقوف،هدهعبهللىفورذنملاّنإ:-ملسوهلآوهيلعهللا

.احرسىلعألاتوكلملايفحرسيلهنإو،هدعوب

ءابقلاعبار،يراصنألايفرزلانالجعلانبكلامنبعفارو

ةبقعلاةليلنيعبسلانمهللالوسرمهراتخانيذلارشعينثالا

ابيقنرشعينثالانمسماخلا،يلبشألا"ريضخلانبديسأو

،ىنمبةبقعلاةليلنيعبسلانمهللالوسرمهراتخانيذلا

ينثالانمسداسلا،يراصنألاةلضننيبةدابعنبسابعلاو

ةبقعلاةليلنيعبسلانمهللالوسرمهراتخانيذلاابيقنرشع

ه

ةج

ه

(٢.٢/١-توقاي)ةنيدملاوةكمنيبعضوم

(٧١/٤-توقاي)ةنيدملانمدجنةهجنمناكاملكلمسا"

نيضحنبدسأ:لصألايف"

يجرزخلاةدابعنبدْعَسدجويلبةدابعنبسابعلاهمساادحأرشعينثالاءابقنلايفدجويال"

١٣/١



رصصصاممر

نيذلاابيقنرشعينثالانمعباسلا،يلفونلاتماصلانبةدابعو

،ىنمبةبقعلاةليلنيعبسلانمهللالوسرمهراتخا

وهو،ةملسينبنم،يراصنألا"امارحنبورمعنبهللادبعو

،ىنمبةبقعلاةليلنيعبسلانمهللالوسرمهراتخانيذلاايق

نيذلاابيقنرشعينثالاعنمحرشاعلا،بعكنبيبأو

،ىنمبةبقعلاةليلنيعبسلانمهللالوسرمهراتخا

رصصصاحمررصصصاحمرروام

،[ءاقرونإيليدب"[نيا]،"[ءاقرونايليدابنبعفانو

هللالوسرمهراتخانيذلاابيقنرشعىنثالانمرشعيداحلا

.ىنمبةبقعلاةليلنيعبسلانم

مازحنبرمعلصألايف

(1./٢–ةباحصلازييمتيفةباصإلا)ةبقعلاةعيبدهشنممهنكلرشعينثالاءابقنلانمسيل"

ع.:ةحفصلا"

(٢٧/١–ةباحصلازييمتيفةباصإلا)ةبقعلاةعيبدهشنممهنكلرشعينثالاءابقنلانمسيلأ

ةباصإلا)رشعينثالاءابقنلادحأهنأوأةبقعلادهشنممهنأركذيملو.اقرونبعفار:لصألايف٥

(٤.٤/٦–ةباحصلازييمتيف

(4/٦.4–ةباحصلازييمتيفةباصإلا)ءاقرونبليدبنباهناباوصلاووخأ:لصألايف

١/\ع



ابيقنرشعينثالانمرشعيناثلا،يونشلاجابرنبلالبو

ةمانملايففسوياهآريتلاكوكرشعدحألاو
تتسرال

.ةيمشاهلاةبقلايف"امهإو

Cصاoمترمروص عمرصعم١تترصا

اه.ةبق١ه،فشنه،مهاناو،هللادبعو،هاطلاو،مساقلا

ماو.هيفرو،بديرو،ميهاربإوبعو،رهاطلاو،ميس
رصصصا١ عمرصامكرصرصصامدععرحرثا

ةجيدخنههللالوسرءانباءارهزلاةمطافو-ةنماىهو–موثلك

تتحرتمامملاوهراص6حمر

،مهدعبةثالثو،ةيطبقلاةيرامنمهنإفميهاربإالإ،دليوختنب

يلعنينمؤملاريماةوخإ،رايطلارفعجو،ليقعو،بلاط:مهو

.بلاطيأت

،ت،ب،آ:فورحدىلعلصأ،اصختنورشعوةينامثلاءالؤهف

ءامسأب،تاروهظلاوراودألاوراوكألايفرهظتيهو...ثب

.رئاشعلاولئابقلاوباسنألاوءامسألاهذهريغ

اقرو:لصألايف١

الالبنأنمفلؤملاهركذامنافاذل.نيرجاهملانمناكحابرنبلالبوراصنألانممهلكءابقنلا"

أطخلانموهءابقنلانمناك

يهلصألايف"

قحالملايفتاحلطصملامسقيف(راوكألاراودألا)عجار"
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:[ناسنإلاوةتسلاناوكألاقلخ

.ةتسلاناوكألايفيرابلاىلجتكلذكو

،يئاوهلانوكلاو،يرهوجلانوكلاو،ينارونلانوكلايف

ةلظألايفو.يبارتلانوكلاو،يراتلانوكلاو،يئاملانوكلاو

،يرارذلاورذو

؟ةنسلاناوكألاهذهنمقلخ"اف:لاق

هوحبسوهودحوفهوفرعاًفلخنوكلكنمقلخ:هلانلق

نمكشلاعقوهناف"ةلظألامويىلإهيفاوكشيملوهوسدقو

قلخاملف.هللامهنعل،هعابتأوهلاثمأو"رتبح"ةسلابألاسيلبإ

نمهيفخفنوراخفلاكلاصلصنمهلعجوبارتنمارشبمدآ

:ًءزجنوكلكنمهيف"[لعج،هحور

امهنإف،يرظنيفيذلارونايفارولانوكلانميذلاءزجلاف

،ءيشلكامهبرصبيرون

٤١:ةحفصلا"

قحالملايفتاحلطصملا(ةلظأ)عجار"

لعجو،لصألايف"
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الونينيعالبوهو،هبلق:يرهوجلانوكلانميذلاءزجلاو

،ءيشلكبطيحمو،ءيشلككرديرهوجوهو،مفالونينذا

.دسجلاكلموهو،ءيشلكعمجيو

،هدسجيفددرتتىتلاهسافنأ:يئاوهلانوكلانميذلاءزجلاو

.لدتعم،جزتمم،دراب،راح،جراخولخادءاوهوهو

،هساطعو،هنيلو٥لسجةبوطر:ايناملانوكلانهيذلاءزجلاو

،هرعشو،هقرعو،هطئاغو،هلوبو،هطاخمو،هقاصبو،هعومدو

.هرشإو

اهذفنتوهبراشمو،اهجضنتوهلكامنحطتىهف،هدسجرئاس

كحاذإف.هءاضعأيوشلو،هدسجسيلو،ةرارحلاب(اذكه)

ص

ع.م

همظعوهبصعوهمخوهدسج:يبارتلانوكلانميذلاءزجلاو

.هقورعوهدلجو
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الإ،جردوبد"[املكو،عابسلاوماوهلاومئاهبلاو

."ءارهزلاةركلاوءاضيبلاةعجرلاوهعباسلانوكلاو

اهلاملوكساملا

ةقايسنيبتنأيقبو.تبثاوتحرصوتحتفوأوتنيبدق:لاق

رظتنملالمؤملايدهملاىلإمدآندلنمبابلاوممالاوىنعملا

لصأاذهف،مهيفكشالفمهتاماقمومهتاروهظفرعنىتح

هبالإناميإلاوديحوتلاحصيالامو،هليصافتوهتلمجوديحوتلا

.هتفرعمبو

ىنعملاةقايسنعانيلعهلضفوهتنوعموهللاقيفوتبكبيجن:هلانلق

،يدهملاىلإمدآنم،يرشبلانوكلااذهيفبابلاومسالاو

.ءارهزلاةركلاوءاضيبلاةعجارلانوكو

٤٢:ةحفصلا"

املكو:لصألايف"
قحالملايفتاحلطصملايف(ءاضيبةعجر)عجارام
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:[ىنعملاةقايسلا

:ىلوألاةبقلا

:[الوألايتاذلاروهظلا

،ةجيدخيهءاوحو،دمحأديسلاوهمدآّنأ،هللاكمحرملعا

–هللاهنعلليلقّنأو،ليباهبةيرشبلايفهتاروهظلوأىنعملاو

مدآنمهتدالوروهظيفمدقتامل"نوعلملاّدضلاوه

هلدوجسلاوهتعاطبليباقمدآمأ،ليباهرهظاملف."هنيوكتو

اذهسيلهنأل،لعفأال:لاقواتعوربكتساف.هيلإميلستلاو

كنمرايتخااذهامنإو،هبهللارمأاًرمأهبينرمأتيذلارمألا

:ليلههللاقف،انسينمرغصأوهويخألياهيلعمدقت

ةملكىلإلاعتو،كابأبذكتالنأكلله،هاخأايكليو

بحاصيتأولطبملاكناوقحملاينأاهبملعتكنيبوينيبءاوس

.ائيشرمألانمكلسيلومألا

أ: تنأبرقتوانابرقبرقا:لاق؟هيلإىوعدتىذلااف:لاق

لكأتارانءامسلانمهللالزنأنف،هوعدتوهللاوعدأو،هلثم

قحالملايفتاحلطصملايف(يتاذروهظ)و(روهظ)ىنعمعجار

قحالملايفتاحلطصملايف(دض)عجار"

(خسانلا).نوعلملاّدضلاهنأل،هبةعقاولاةنحمللهنيوكتوةخسنيفو"

٤٣:ةحفصلا"
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؟نابرقلالبقتملا،ءاعدلالوبقملا،لوقلاعومسملاكلذف،هئابرق

نأنف،سيلبإعماذهلثمكوبألعفامهللاو:لياقلاقف

امهنمدحاولكبرقف،برقتوبرقأ:ليباهلاقف؟اذهكل

هتقرحأفهئابرقىلعءامسلانمرانتلزنف،لياهاعدو.هئابرق

ينملع:ليباقهل"لاقف،ائيشضرألاىلعهنمعدتملوهتلكأو

ينأّرقتّنأىلع:ليلههللاقف،هبوعدألكبرهبتوعدام

اعدف،كتعطألاذهبكلتررقأول:لاق؟قحلاومألابحاص

ص

لبقتالوهؤاعدبيجأالوءامسلانمرانلاتلزنافليلق

تقرحأىتحرانلاترخرحاسلكنإ:هيخأللاقف،هئابرق

ىقلمتيمهنأليباه"اهارأرو.امارحكفسمدلوأو،هلتق

فشكتالو،احيرطنويعلاهارتنأبحأافهتلتقتنكنإو

عابسلاهشهنتالو،يفاوسلاهيلعفستنأالو،ابوثحايرلاهل

ةروصيف،ليئاكيموليئاربج:امهونيكلمهللاثعبفهريطلاو
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اطقسف،دادقملا:ليئاكيمو،لسلس:انهاهليئاربجو،نيبارغ

برضيهنأيريامهنمدحاولكلبقأو،لياهنمبرقلاب

،رخآلاامهدحألتقىتح،هبالخبهشخيوهراقنمبهيخأسأر

رظنيليلقو،هلتقالف،دادقملا:لوتقملاو،ناملس:لتاقلاناكو

اهشحيوهراقنمبضرألارفحييفابلابارغلالبقأ،امهيلإ

اهيفهحرطىتحلوتقملاهاخأرجو،ةرفحطتخاىتح،هبالخب

مهايإخاًدسومءاهبرغمهسأمو،سمشلاعلطمهيلجوالبقتسم

هربقعفرو،هاراوىتحهيلعبارتلااثحو،نميألاهحانجىلع

هيحانجيربقلاحسمو،عباصأعبرأرادقمضرألاهجوىلع

مثهدسجرئاسوهراقنمبهنملمحوءاملايفطقسو،هعيرف

.هعيمجشرىتحاذهلعفيلزيملو،ربقلاىلعضفتنا

دحلاو،نولسغيالو،مهئامدبءادهشلانفدنّنأةتستراصف

هيلجربو،سمشلابرغمهسأربلبقتسيو،هيديىنميىلعتيملا

لعفليباقّنأل.ءاملابشريو،"متسيالوربقلاعنمو،اهعلطم

هلوقكلذدهاشو.بارغلالعفنمىأرامللياهبهلكاذه

44:ةحفصلا

(منسةدام–برعلاناسل).مانُسلاكهقوفراصىتحهألماذإءانإلامّتَسوهَعَفَرءيشلامئَس٢
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ن ةيصما2كيو

ةءوسيراوأفبارغلااذهلثمنوكأناتزجعأاتليواي...﴿:ىلاعت

."هبنييدانلانمحبصأفيخأ

امروواملا

ناويدنههعملايحمونعلو،ليباهىراوىتح"ليباقمدنو

ذخأو،اينوعرفراصو،هيفناكيذلاماقملانعلازو،ةوبنلا

،مدآةنباقانعاهمساناكو،امأوتهعمتدلويتلاهتخأ

نمهتداعإلةجاحالامهتصقنمناكو،اهدلوأواهسرتفاو

تاهمألاحاكنو،"ةيسوجملايفهتبتكوثيشومدآىلعهفالخ

،اهخنيأنماوسجتنيذلاسرفلاّنإو.تانبلاوتاوخألاو

كلذنمناكنمو،هنمرهطوهتأيملكلذةقيقحفرعنمو

نمةيخوسملاتاهوشميفراجوهو،هلعفوهنستسا"خنسلا

يتأي،كلذريغو...بالكلاوريخلاوباودلاومنغلاورقبلا

اوناكاكاًدوجومارهاظاهتانبواهتاوخأواهتاهمأنماضعباهضعب

٣١:ةدئاملا)

(خسانلا).ليباقهلعفاموهاخأهتاراومونيبارغلاةصقنمهللاهصقامكلاقو.ةخسنيفو"
٤٥:ةحفصلاام

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

–برعلاناسل)ءيشلالصأ:خنسلاىنعمو(ءاخلاب)هخنس:حيحصلاو.(ءاحلاب)هحنس:لصألايف"

("خنس"ةدام

حنسلا:لصألايف
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لاقف،كلذنمنينمؤملارهطهللاو،ةيرشبلايفمهوهنولعفي

2تمر2نمكبوو2رتلريغالراك

مكتامعومكتاوخأومكتانبومكتاهمأمكيلعتمّرخو:ىلاعت

ووم

ةيآلارخآىلإاه...خألاتانبوكتالاخو

هللامرحاكةلعهيلعلخدتّنأنكيملامرحمارهاظناكاذإف

لهأاموريزنخلامحلومدلاوةتيملامكيلعتمّرخول:لاقف،ىلاعت

اذه"4...ةحيطنلاوةيدرتملاوةذوقوملاوةقنخنملاوهبهللاريغل

يتأيّنأكلذنايتإيفلوأتنمقخ،نطابورهاظهلفاضيأ

نوثيبخلاونيثيبخللتاثيبخلاو:ىلاعتهللالاقامنإو،عيجلا

"ه...تابيطللنوبيطلاونيبيطللتابيطلاوتاثيبخلل

هرهظأواذهىتأتاماقملاوبتارملالهأنماًدحأمتدجونإف

اوعداموقمعزدقو.نيقيلاوةنايدلايوذلهانحرشام

٢٣:ءاسنلا}

٣:ةدئاملا"

٢٦:روتلا"
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.ءاضيبلاةينميلايهاهنأو،سرفلايفترجاهنأ،ةينميلا

هرهظأمومذملالعفلانأل،ةقيقحالوهللصأالاماذهو

.أفشكلامويىلإ"هخنسيفوهيفىرجودضلا

:ةيناثلاةبقلا

:[يناثلايتاذلاروهظلا

فحصلابماقف،هللاةبهىمسيناكوثيشبلياهرهظو

.يرقبدلجفلأرشعينثايفةبوتكمتناكو

.ةيلاملاتاروهظلا
C عمهراليلعصامدع

.هتروصلثمبرهظوىنعملاوهوثيشهلازافشونابمدارهظو

.هتروصلثمبرهظوشونأوهوىنعملاهلازأفنانيقبمدآرهظو

لثمبرهظونانيقوهوىنعملاهلازافليئالهميمدآرهظو

،هتروص

قحالملايفتاحلطصملاعجار

٤٦:ةحفصلا"

هحنس:لصألايف"

قحالملايفتاحلطصملايف(ءاضيبةعجر)عجار.ةمايقلاموي"

قحالملايفتاحلطصملايف(ةيلثملاةلازإروهظ)عجار
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لثمبرهظوليثالهيوهوىنعملاهلازأف"درايلمدآرهظو

،هتروص

"ادرايوهوىنعملاهلازأف،سيردإوهو"خونخأبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

لثمبرهظوسيردإوهوىنعملاهلازأف،خلشوتملابمدآرهظو

،هتروص

.هتروصلثمبرهظوخلشوتملاوهوىنعملاهلازأف،كمابمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظوكلوهوىنعملاهلازأف،حونبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظوحونوهوىنعملاهلازأفماسبمدآرهظو

لثمبرهظوماسوهوىنعملاهلازاف،"دشخلرآبمدآرهظو

،هتروص

دزايب:لصألايف

قحالملايفمالعألامجارتعجار"

لسرلامايأ–يربطلا):عجار.درايوأدريهمسانأمهلكنيخرؤملادنعحيحصلاو.دزاي:لصألايف"

(1/١٨٥–كولملاو

قحالملايفمالعألامجارتعجار"
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رصصصا

لثمبرهظودشخرأوهوىنعملاهلازأف،برعيبمدآرهظو

،هتروص

.هتروصلثمبرهظوبرعيوهوىنعملاهلازأف،دوبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظودوهوهوىنعملاهلازأف،حلاصبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظوحلاصوهوىنعملاهلازأف،نامقلبمدآرهظو

.اهتروصلثمبرهظونامقلوهوىنعملاهلازاف،طولبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظوميهاربإطولوهو-ىنعملا

لازأف،قاعإويصقوسايلاوليعامسإبًارهاظمدآيقبو

.هتروصلثمبرهظومدآوهو"ليعامسإميهاربإوهوىنعملا

٤٧:ةحفصلا"

رهظوطولوهوىنعملاهلازأف،يضقوسايلإوقحسإوليعمسإوميهاربإبمّدأرهظو.ةخسنيفو"

–ميهاربإوهوىنعملالازأف.يضقوسايلإوقحسإوليعامسإبارهاظمّدأيقبوهتروصلثمب

وهو–ىنعملالازأف،يضقوسايلإوقحسإبارهاظمّدأيقبو،هتروصلثمبرهظوليعامسإ

وهو–ىنعملالازأف،يضقوسايلإبارهاظمّدأيقبو.هتروصلثمبرهظوقاحسإ–ليعامسإ

رهظوتسايلإوهو–ىنعملاهلازأف،يصقبارهاظمّدأيقبو.هتروصلثمبرهظوسايلإ–قاحسإ

.يضقلاثمكرهاظلاىنعملاباغو.هللاليئارسإوهو،بوقعيبمّدأرهظو.هتروصلثمب

هللاهسّدق،ميكحلارصانحلاصخيشلاحيلصتتالازإلاةقايسبةفيحصلاهذهيففلتخملامالكلا

(خسانلا)ىلاعت
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وهوىنعملالازأف،قاحتلاوىضقوسايلإبارهاظمدآىنبو

.هتروصلثمبرهظوسايلإليعامسإ

رهظوسايلإوهوىنعملاهلازأف،قاعإويصقبارهاظمدآيقبو

.هتروصلثمي

رهاظلاىنعملاباغو.هللاليئارسإوهوبوقعيمدآرهظو

.قاختإلاثك

:ةثلاثلاةيفلا

:[ثلاثلايتاذلاروهظلا

نمناكامهتصقنمناكنأىلإفسويهتاذىنعملارهظو

ةرايسلاوبجلاوبئذلاوبذكلامدلاوصيمقلاوبوقعيةصق

اصاختأتنكو–تادودعملامهاردلاوسخبلانمثلابهئارشو

ريدنمدقيذلاصيمقلاوةوسنلاوهتأرماوزيزعلاو–ةضفال

هلكلملارهظأدقوهيلعهتوخإدوروو–صاخشأ–ناهربلاو

لسرينأيفهوبطاخاملهينبلبوقعيلوقو،ضرألانئازخ
ههيص.ههأ.أ.كو

يفوتسملا-ليحاروبوقعينمفسوياخا-نيماينبمهعم

ليعامسإلالصألايف

٤٨:ةحفصلا٢

٦١ /



مكتمأايكألاهيلعمتكتتله...»:اهينبلبوقعيلوقو،لكلا

"هنيمحارلامحرأوهوظفاحريخهللافلبقنمهيخاىلع

وو١اهلوكسعم

:زيزعللفسويلوقو.ظفاحلاوههللانامهدجواف

امالام..همكههومتءامدو.دامو

وهلووما(ملكعم٥وم

انكنإانبونذانلرفغتساانابأاياولاقو:فسويةوخألوقو

"هبنيبطاخ

ومهامملا

"،ميحرلاروفغلاوههنايبرمكلرفغتسأفوسلاقو:لاق

ةطوطخملاةخسنلايفنارقاهنأىلعاهزييمتمتيملفسويةروسنميهودرتسيتلاتايآلاعيمج

.اهزييمتلاهلصفبانمقنحنو،صنلايفابكتبتكلب

وو٢

٦٥:فسوي

٥٥:فُسوُي"

انابأاياولاق:هينبلبوقعيلوقو:لصألايفف،خسانلافرطنموهسدجوي

٩٧:فُسوُي"

ة٨:فُسوُي"

٦١ /\



نروام(مموو

مويلامكيلعبيرثتال...﴿:هيلعاولخداملهتوخإلفسويلوقو

اهلوحروامرماروامن

*وههههاكمامملارومهمومهوه.م

رفغتسيهنابوقعيمهدعوفاهنيمحارلامحرأوهومكلهللارفغي

:هلوقيفو.نارفغلابحاصهنالفسويمهلرفغف،مهبرمهل

هرصا٢دسم0.م.مهو.دعامتم.صم

بوقعينكيملو"4...ادجسهلاورخوشرعلاىلعهيوباعفروو

.هنبالالهبرلالإدجسيل

امملاما

وب

2معورسكوووو

"4نيلزنملاُريخانأوليكلايفو

اعدرودكا؟عمو

ريختنااكرابمالزنمينلزنأبر...﴿:لوسرلاوهوحونلوقو

*«نيلزنُملا

ة٢:فُسوُي"

٥٩:فسوي

٢٨:نونمؤملا"

٦١وا



عموواهلوكسعمسو.ه

"نيلزنملاريخاناو:فسويلاقو.هلزنيناهبرلاسهنافرتعاف

يذلاصيمقلاو،نولقعيموقلنيتيالانيتاهنمنيباءيشياف

:لاقوهبثعب

وماروين

مكلهأبينوتأواريصبتأنيبأهجوىلعةوقلافاذهيصيمقباوبهذاو

ويعممم0ن

"،نيعمجلا

ىتحاذهيصيمقباوبهذا:لقيملو،اًمزجءاضقوامتحاًرمأ

هنألهريغىلعمهلحيملو،هرصبيأىلعدرييكهللاوعدأ

:هدالوألبوقعيلوقو.جناوحلابلطتهنموءاعدلابحاص

ما

امملاامرمممم

رالكوب

مكللقأملألاقاريصبدترافههجوىلعةاقلأريشبلاءاجنااّملفو

٣مموةلاتامويأ.

هنوملعتالامهللانمملعاينإ

هرصبهيلإعجرفههجوىلعهعضووصيمقلاىلإرقفلاهراهظإو

الامهللانمملعاينإكللقأملأ:هلوقوهفشكوهحيرصتو

43:ةحفصلا"

٩٢:فُسوُي"

.٩٦:فُسوُي"

ةيآلا(...مكللقأملأ:اريصبدترافههجوىلعهاقلأوريشبلاهءاجّنأامل):لصألايفو

٢ ، «



هللمعلا"..كم.

نكيملوهدنعهقلخلجأوهلوسروهللايفبوقعيو؟نوملعت

.هبرريغىلإهرصبدريفجاتحاالوهنباصيقىلإرقتفيل

.فرعوملعنملفشكلااذهنمنيبأءيشيأو

يفهنيبنوهلكهحرشننحنومالكلانممومذملايفدادضألانم

هانرخأامنإو،هيلعلكتشيالوهعماسلحضتيىتحةلاسرلاهذه

.هللا

:[ةيلثملاتاروهظلا

وهو–ىنعملاهلازأفبيعشبرهظومدآوهوبوقعيباغو

.هتروصلثمبرهظو–فسوي

:(ةعبارلاةبقلا

:اعبارلايتاذلاروهظلا

ابرقف،نوراهينبااريبشواربشونوراهوىسومبمدآرهظو

نبعشويهتاذىنعملارهظو،اهتلبقتفهيلعرانلاتلزف،انابرق
صامدعروامو

.مداامهونوراهوىملوهباغو،نون

(خسانلا)ريشمو.ةخسنيفو



:[ةيلثملاتاروهظلا

.- عشويوهو–ىنعملاهلازأف،انقويني"بلكبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

–"[بلاكوهو–ىنعملاهلازأف،زوجعلانيبليقزحيمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

لثمبرهظو–ليقزحوهو–ىنعملاهلازاف،ليومشبمدآرهظو

،هتروص

لثمبرهظوليوحتوهوىنعملاهلازأف،تولاطبمدآرهظو

،هتروص

لثمبرهظوتولاطوهو-ىنعملاهلازأف،دووادبمدآرهظو

،هتروص

٥٠:ةحفصلا"

٢

خيراتلاوريسفتلابتكيفهيلعقفتموهامك(انقوينببلاك)بوصألاو.بلوك:لصألايف

(٢/٦٩–ريثكنباريسفت)ةيمالسإلا

بلوكلصألايف"



:ةسماخلاةبقلا

:[سماخلايتاذلاروهظلا

افصآهتاذبرهظو،دووادىنعملاباغو،ناميلسمدآرهظو

"[ايخربإنب

:[ةيلثملاتاروهظلا

–ىنعملاهلازأف،بويأمدآرهظو،ناميلسوهومدآباغو

هتروصلثمبرهظو-فصآوهو

رهظو-بوياوهو–ىنعملاهلازاف،ىتمنيسنويبمدآرهظو

.هتروصلثمي

-سنويوهو–ىنعملاهلازأف،بوطخلانيبايعشإبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

بوطخلانيبايعشاوهو–ىنعملاهلازأف،عسالابمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

-عسيلاوهو–ىنعملاهلازأف،"سايلإوهو"رضخلابمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

(فصآ)هنانورخآلاركذو(فصآ)هنأمهضعبركذفمسالاطبضيفاوفلتخا

ايخراب:لصألايف"



لفكهنألكلذبيمسو،لفكلايذ"ايركزمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو-رضخلاوهو–ىنعملاهلازأف،ميرم

لثمبرهظو-ايركزوهو–ىنعملاةلازاف،ىيحيمدآرهظو

،هتروص

:ةسداسلاةبقلا

:[سداسلايتاذلاروهظلا

انا:ىيحيوهوىنعملالاقو(اذكه)هتلمعوىسيعبمدآرهظو

ىنعملاباغو.اًدمعهتدعواجاليإهمأنطبيفىسيعتجلوأ
روحم

ههيف"همسا،رجافصلاوءافصلانوعمشهتاذبرهظوىيحيوهو

وهو،ةيربعلايفاباكنوعمث:همساناكاذكو،"اباك"ةيناربعلا

روحم

ايقلحنبايمرأوهنورخآلاقوليقزحوهرضخلانافنيملسملاريسفتلالهأبسحب

(خسانلا)ايلآةخسنيفو"

ايركذب:لصألايف"

درونممءابنألادحأوهلفكلاوذلبلفكلاوذوهايركزهللايبننأنيرسفملانمدحألقيملأ

...دّمَحُموىسيعوايركزلثمميركلانآرقلايفمهركذ

٥١:ةحفصلا"



:[ةيلثملاتاروهظلا

-نوعمثوهو-ىنعملاهلازأف،لاينادمدآوهوىسيعباغو

.هتروصلثمبرهظو

لاينادوهو–ىنعملاهلازأف،نينرقلايذردنكسإلابمدآرهظو

،هتروصلثمبرهظو-

،ةرساكألاكولملوأوهو،يسرافلاكياباريشدزأمدآرهظو

ةبقلايفهتروصلثمبرهظو-نينرقلاوذوهو–ىنعملاهلازأف

.ةيسرافلا

-ريشدزأوهو–ىنعملاهلازأف،ريشدزأنيروباسيمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

سمزالوسمزال

يؤليمسامنإو،بلاغنبيؤلب،برعلاتيبيفمدآرهظو

ىنعملاروهظلزاجملاىلإسرافضرأنمراونألاىولهنأل

يرجتسرفلايفهتكحتاماقمفلخو،اهيفبابلاومسالاو

نيورش":بابلاومسالاوىنعمللالاثمماقأف،مهكولميف
......٢.أ((..اك..ك.

نيكزمرهنيح"زيورباىرسكىلإ"ناورسخونيورسخو

قحالملايفمالعألامجارتعجار

مالعالامجارتعجار"



رصعم

الااهم

."رتبح"اياربلارشبمهحتتفأو،هتيصعمبسرفلانمكلملا

سمزال

وهو–ىنعملاهلازأف،بلاغنبيؤليفةقايسلاىلإعجرنلو

.هتروصلثمبرهظو-روباس

.هتروصلثمبرهظو-يؤلوهو–ىنعملاهلازاف،ةرمبمدآرهظو

لثمبرهظو-ةّرموهو–ىنعملاهلازأف،بالكبمدآرهظو

،هتروص

لثمبرهظو-بالكوهو–ىنعملاهلازأف،يصقبمدآرهظو

،هتروص

لثمبرهظو-يصقوهو–ىنعملاهلازأف،فانمدبعبمدآرهظو

.اهتروص

لثمبرهظو-فانمدبعوهو–ىنعملاهلازاف،مشاهبمدارهظو

،هتروص

٥٢:ةحفصلا"



لثمبرهظو-مشاهوهو–ىنعملاهلازأف،بلطملالبعبمدآرهظو

،هتروص

:ةعباسلاةبقلا

:اعباسلايتاذلاروهظلا

دبع:نيصختمسالاناكف،دجتهنمرهظف،هللادبعبمدآرهظو

دبعباغو،دجتمسالايقبوهللادبعباغو.دمحوهللا

رهظو،ةسخلاهصاختأهنمرهظو،دجتمسالايقبوبلطملا

ةسمحميملاناكف،يلع"لحنلاريمأ،بلاطيبأنمىنعملا

يفناكاك.نيخمونيسحلاونسحلاورطقودحت:صاختأ

قاحإوليعمسإوميهاربإ:مهو،صاخشأةسمخطولهاع

.هقلخنمءيشبالهتاذبًارهاظىنعملاناكو،يصقوسايلاو

رطاق:"تاءاحلاو"ءافلامدآيقبو،ددعلانمميملاباغف

يفخلامسالاوهو،نيحتباغو.نيخمونيسحلاونسحلاو

مليذلا،يفخلاكمسابكلأسأينإمهللا:لاقيف،هبىعدييذلا

:ميملايقبو،نيدحاجلانويعهرتملهنأل،كيلإالإكنمرهظي

قحالملايفتاحلطصملاعجار

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"



،رطقءافلاباغف.نيسحلاونسحلا:[ناءاحلاوءافلا

."[ناءاحلا:ميملايقبو

:[ةيلثملاتاروهظلا

عزألايهوةيتاذلاةيئرملاةروصلاريغبرهظينأىنعملاءاشو

نيسحلامسالايقبو،هتروصلثمبرهظونسحلالازأف،نيطبلا

نيطبلاعزألادهعيفرهظنيسحلانبيلعنأل،هنبايلعو

.هتروصلثمبرهظو"نيسحلا–نسحلاوهوىنعملالازأمث

-نيسحلاوهو-ىنعملاهلازأف،نيسحلانبيلعمامالايقبو

."هتروصلثمبرهظو

-نيسحلانبيلعوهو–ىنعملاهلازأف،رقابلادمحممدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

نيءاحلا:لصألايف

نيبهانزيمدقو(ةخسنيف):ةلمجباقوبسم،نتملايفخسانلاهعضوىرخأةخسننمسابتقالااذه"

||

نيءاحلالصألايف"

ايلع:لصألايف

نيسحلللصألايف"

٥٢:ةحفصلا"



تسمال

–رقابلادمحوهو–ىنعملاهلازأف،قداصلارفعجيمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

قداصلارفعجوهو–ىنعملاهلازأف،مظاكلاىسومبمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو-

-مظاكلاىسوموهو-ىنعملاهلازأف،ىسومنبيلعمدآرهظو

.هتروصلثمبرهظو

رهظواضرلايلعوهو-ىنعملاهلازأف،داوجلادمحممدآرهظو

.هتروصلثمي

.هتروصلثمبرهظو-داوجلادمحاوهو

تسمال

.هتروصلثمبرهظو-دمحنبيلعوهو–ىنعملا

نسحلاىنعملاو،رظتنملامئاقلاةحلانسحلانبدمحممدآرهظو

.يركسعلا



انلوأ:دمحديسلالاق،ةيمشاهلاةبقلايفةقايسلاهذهلجألو
تسمالتسمالمسمتسمال

.لمحتانلكو،لمحتانرخاو،لمحتانطسوأو،دجت

٢١ ،



:مالسلاهيلعنامزلابحاصةحلاىلإمدآنمبابلاةقايس

'[ةتسلاةيحورلاتاماقملا

وهو،نييبنلاسومان-مالسلاهيلع-مدآلبابلاناك

ناكو،يصوولوسرومامإويلكعمبابلاوهو،ليئاربج

وليئالهمونانيقوشونأوثيشوليباهومدآعمهمسا

:-سيردإوهو–خوخأعمهمساناكو،ليئاربج:"ادراي

،رويطلاويناغألاورونلادبعودوعلارهظأف."نتافنيبليئاي

.اعيمجسانلاهبعماستواهبملاعلانيتفافدرلاوجنرطشلارهظأو

كبحاصّنإ،هلوسروهللايبناي:اولاقفسيردإىلإاوؤاجو

بلسواهرهظأيتلايهالملاهذهبملاعلانافدقنافني"ليئاي

ليئايمهللاقولف،اضيأهبمهنتفدقرونلادبعاذهو،مهلوقع

ام:سيردإمهللاقف،هودبعلسيردإهلإنودنمينودبعا

هروهظلبقةيضاملاةتسلابابقلايفبابللةيرشبلاتاروهظلاةتسلاةيحورلاتاماقملابدصقي

.تاروهظنمهدعباموناملسصخشبةعباسلاةبقلايف

دزاي:لصألايف"

فزاعملاذختايذلاليباقنبلابوث:هنومسييذلاوهامبرو،مسالااذهخيراتلابتكيفركذيمل"

(٥٢/١–لماكلا–ريثألانبا).سيردإودراينمزوهللاو

قحالملايفتاحلطصملاعجار.نييريصنلاتاحلطصميفرمخلاوه:رونلادبع

((بطرع)ةدامحبرعلاناسل)لبطلايهوألبطلاهبشتةيقيسومةلآ"

٥٤:ةحفصلا"



يلإجرخامو،يبابهنانوملعتالفأ،كيلعهللامعنلكركشلقأ

دنعنميدنعامو،هيلإجرخدقيدنعنموهفهدنعنم

نوكاشلاو،هباوكسمتنوفراعلاف؟نورفكتونودصتالف،هللا

سيردإعملزنملف.هنماوأربتوهباورفكمثهنعاوضرعأ

حلاصودوهوبرعيودشغرأوماسوحولوكلوخلشوتملاو

.ميهاربإوطوونامقلو

فزاعملانميهالملارئاسرهظأف.ماحبرهظوباغمث

"طيربلاوفوفدلاولوبطلاوتاينلاو"ينارتلاوتابابرلاو

تاحوجرإلاو"هاليندلاوريشلاوتارافصلاوجونصلاوزوللاو

يفءاملابصوصقرلاوةذوعشلاورشعةعبرألاو"دنتسّدلاو

تاحوجرإلاوناجرهملايفوهيفةنيزلاراهظإو"زورينلا

(خسانلا)ميهاربإركذدريملخسنلاضعبيف

.ةيبرعلاسيماوقلايفاهلركذالهناريغ،ةيقيسوملاتالآلادحأاهنأودبي"

(طبربةدام–برعلاناسل)دوعلاهبشتةيسرافةيقيسومةلآ"

.ةيبرعلامجاعملايفىنعماهلسيل"

(ةلبمدلا)مسابمويلاىلإقارعلايفةفورعمتلازالرامقلاىلعموقتيتلاباعلألانمةبعل"

يأ،تسدنمبكرم،صقرلاكضعبديمهضعبكسمأدقونوروديسوجمللةبعلدنبتسدلا""

مالسلادبعقيقحتشماه4/٤١.ص–ةغللاسيياقم–سرافنبا).طابريأ،دنبنمو،دنب

(٢..٢برعلاباتكلاداحتا–نوراه

.فيرعتاهلدجنمل"

قحالملايفتاحلطصملاعجار.سوجملادايعأنمزورينلا*

قحالملايفتاحلطصملاعجار.سوجملادايعأنمناجرهملا

١٢٢



.تايجنرانلاوتاكرحلاوتاياكحلاوتالايخلاليختوىداهتلاو

بوقعيويصقوسايلاوقاحتإوليعامسإوميهاربإعملزيملو
روامامرثاوو

.باغمث،نوراهوىسوموبيعشوفسويو

اهنادنينجلاىتحو...:ةيآلاتلزنهيفو،نادبرهظو

ةماحهنا:ماحىنعمو.مسالاوىنعمللناديأ:نادىنعمو

قيدصالو*َنيفاشنمانلاقفو:ىلاعتلاقو.مسالاوىنعملا

."هبميمح

همكههههبو

ليومشوليقزحو(بلك)ونوننبعشويعملزيملو
روام

.باغمث.دووادوتولاطو

وورارعمسمامرثلا

نبسنويوبوياوفصاوناميلسعمناكف،هللادبعبرهظو

ابابلارصاامك

.باغمث،ىيحيو"ايركزورضخلاوعسيلاوايعشاوىتم

٥٤:نمحرلا

٥٥:ةحفصلا"

١،١.١..:ءارعشلا"

بلوكلصألايف

ايركذ:لصألايف"



رصروحممروهممحرو

لاينادونوعمشوىسيععمناكف،نابزرملانيبةبزوربرهظو
سمزالو سمرورصامكوكسرصامك

يصقوبالكوةّرمويؤلوروباسوريشدزاونينرقلايذو
١رصامك

.هللادبعوبلطملادبعومشاهوفانمدبعو

هامسف،ةنيدملابدوهيلانمميملاهارتشاف.نيعلاوميملارهظو

عمماقأو.اليبسلسو،السلس:ىنعملاهامسو،ناملس:دمحديسلا

يأمايأيفماقأو،دمحديسلاباغّنأىلإىنعملاودمحديسلا

اهيلإجرخيملف،نئادملاربعهدلقو،نينسعسترمتو،نيتنسلك

باغو.رغىلإائيشاهلامنمعفريملو،نينمؤملاريمأنذإبالإ

.نئادملاارينابسأبهدهشمواهيف

:[بابلابمسالاتاروهظل

ّنأبابللسيلو،بابلابرهظينأهلل:مالسلاهنمملاعلالوق
تسمال

،ناملسبرهظينأهلو،دمحديسلاوهمسالاهللاو،هللابرهظي

تسمال

.ديشرناملسرهظ،ةنيفسبدمحديسلارهظاملو

نئادملابرقةلجدرهننمرخآلابناجلاىلع

٢١ع



١رصصوصصارصتسمالاملا

نبهللادبعدلاخيبابناملسرهظ،ديشردمحديسلارهظاملو
سرم

.كتكهبقلو،ىلباكلابلاغ

ناملسرهظ،بلاغنبهللادبعدلاخينبدمحديسلارهظاملو
،س.مأاممثرص

.يلامثلاليوطلامانبىيحي

اسهنالصoصارصتسمالاملا

.ىفعجلاديزينبرباجبناملسرهظ،ىحيدمحديسلارهظاملو

وحنصوصرصاسهنالتسمالاملا

يبابناملسرهظ،ىفعجلاديزينبرباجدمحديسلارهظاملو
تسمالتلم

ىلهاكلابنيزيبأنبدمحباطخلا

تسمال

نيبلضفملابناملسرهظ،باطخلايبأبدمحديسلارهظاملو

،يفعجلارمع

سمرصوصرصمرممراملا

نبدمحمبناملسرهظ،رمعنبلضفملابدمحديسلارهظاملو

تتمر

.لضفملا

امرثصوصصاتتمرسمرتسمالاملا

نبرمعبناملسرهظ،لضفملانبدمحمبدمحديسلارهظاملو

.تارفلا

o٦.ةحفصلا "

يبأنبدمحمبةيمشاهلاةّيفلالوأيفىعداتنك:دَّمَحُمديسلالاقاذهلجانمف.ةخسنيفو"

(خسانلا)بنيزيبأنبدمحمبىعدانألأترصف،ةشبك

٢١ح



يبابناملسرهظ،تارفلانيب"رمعبدمحديسلارهظاملو
امرثتسمالامر

ناملسباغ،ريصننبدمحبيعشينابدمحديسلارهظاملو

.مالسلاوةالصلامهيلعنسحلانبدمحرشعيناثلاةيغب

:[داكوهؤامسأو،بابلاقلخ

مسالاوىنعملاةقايستنيبوتحتوأوتقدص:لئاسلالاق

نم،ةيمشاهلاةبقلايفةثدحملاءامسألاهذهىنعماف.بابلاو

السلسهلىنعملاةيمستو،ناملس"بابلامسالاةيمست
رصامك

؟اليبسلسو ههه

رص

ىنعملاعمهريغالومسالاناكاملهنأ،"ناملس"ىنعم:هلانلق

بابلانوكف،لكلاوءزجلانوكتهيلإضوف،هاوسالو

امردقبميدقلالزألاهئرابهلىلجتو،ةيتاروتلايفهفقوأو

هتلزنمةمظعومسالاةلالجىريوهو،هيلإرظنلانمقحتسا

،هسفنيفامملعاالىنعملاهبطاخ،ىنعملايدينيبهرونءايضو

ديسلاهامسف"كلذبمسالاديري.كيلعناملالس:هللاقو

.قرزاربحملقباحيحصتاهتفاضإبماقنمكانهو،نتملانمةطقاسةملكلا

٥٧:ةحفصلا٢



.السلس:نينمؤملاريمأهامسو،ناملس.ةيمشاهلاةبقلايفميملا

ديري،يلإكليبسلسيأ:ليبسلسىنعمو.السلسىمساذه

.مساللاماظعاوالالجإكلذلك،ىنعملاىلإهليبسهناف.مسالا

:ةيرشبلاةبقلالوأىفهؤامسأتناكو

محرو١

ىنعمو:هبزورو،هللادبعو،نادو،ماحو،ليئايو،ليئاربج

.ريخ:هبىنعمو،نيفراعلا.ةيسرافلابزور

[رشعدحألاعلاطملا

وبأ:هاكو.اليبسلسوالسلسناملسةيمستىنعمانيبدقو

،ناهرلاوبأو،نايبلاوبأو،تايادجلاوبأو،رهاطلاوبأو،دشرملا

.ناملسوهو،هللادبعوبأو،نيقيلاوبأو،تالالدلاوبأو

،نمحرلادبعوبأهتينكو،ةنيفسهبقلو:[ءاقرونبسيقوهو

،حيباصملاوأصاخلاو

اعلطمرشعدحأاهددعوةبابلاعلاطملاىعستريصننبدجمىتحوناملسنمبابلاتاروهظ

يفتاحلطصملايف(علاطم)عجار.بابللاروهظرشعةعبسةيحورلاةتسلاتاماقملاعملكشت

قحالملا

٢١ /



تسمال

وبأصاخلاو،ءالعلاوبأو،لمحتوبأهتينكو:يرجاهلاديشروهو

.تايمانلا

،كتكهبقلو،ىلكلادلاخوبأهتينكو:بلاغنبهللادبعوهو

.اياحتلاوباصاخلاو

امرعم،س.مأُهرصصصارصامك

،نيسحلاوباهتينكو:يلامثلاليوطلامانيرمعمنيىيحيوهو

،ةايحلاوبأصاخلاو

تسمال عمعماسهنال

وباصاخلاو،لمحتوباهتينكو:ىفعجلاديزينيرياجوهو

.فحتلا

صoصاتسمال

ليعامسإوبأوباطخلاوبأهاكو:يلهاكلابنيزيأتيدمحوهو

.تابيطلاوبأصاخلاو،بوطخلاوبأو

تسمال

،لمحتوبأوهللالبعوبأهتينكو:ينعجلاريغتيلضفملاوهو

.تاكازلاوبأصاخلاو

تتعمرصصصاعمتتمرتسمال

.لهسلاوبأصاخلاو،رفعجوبأهتينكو:"لضفملانبدمحوهو

وههمسايفروهشملاو،ةعيشلارداصملاضعبيفالإمسالااذهبركذيملو.اقرو:لصألايف

مالعألامجارتعجار(ةنيفس)

ح/١:ةحفصلا٢

١٢ /\



وبأةماعلالانعو،مساقلاوبأهتينكو:تارفلانيبرمتوهو

،لهسلاوبأصاخلاو،صفح

رصصصاعمهاملاموoصاتسمال

رصاعمامرعمعم

.مساقلاوباصاخلاو،بيعشوباو،بلاطملاوباو

تسمال

،ناملسصاختأريصننبدمحأىلإليربجنماهلكهذهف

لمؤملاةّجارهظاذإو،وهيهو،هاكىنكلاوهؤامسأءامسألاو

ةحملاىلإلكلاومدآعمرهظيوهو،ناملسهعمرهظي،رظتنملا

.ماقملكيفىنكلاوءامسألاوصاغألاهذهب

[هسدقملاوعوهبابوهمساوىنعملاروهظةفص

،هتاذبالإرهظيالوددعيفينثنيالاًدبأدحأىنعملاروهظو

كلتو،لاثمالوةروصبرهظيالو،هقلخنمءيشبرهظيالو

انللدامىلعوهيهنيرظانللاهرهظأيتلاتاروهظلاوةروصلا

حصيونايعلاتبثيلاهرهظأهنأنم"ةلاسرلا"هذهيفهيلع

يهوهال،لوزيالولوحيالفتبثيولقعلايفدجويونيقيلا

ص

.ةطاحإالواًراصحإالواعمجالوًالك



لاثملاوةروصلاوهو،ددعلايفلخديوينثنيدحاومسالاو

هدبلعوهدادعألكيفوهو،ءامسألاوتوعنلاوتافصلاو

.ميملاوهودحاو

:امهودحاولاودحألادعبهريغءيشالو،ةينادحولاوهبابلاو

لكيفو،ريغتياللسلسوهفموقيبابلكو.مسالاوىنعملا

ناملسوهو،بوعشلاولئابقلاوتعنلاوةروصلاريغيروهظ

.اوهيهو

ةلاسرلا"هذهيفاهانقسيتلاعبسلابتارملا،ريبكلاملاعلااذكو

رهظيامنإوةيرشبلايفلخدياليذلايفارولاملاعلاوهو:"

هيرابىرياملثمىريو،بابلاومسالاوىنعملاتاروهظب

تادالولانمةيرشبلايفامعيمجنماموصعم،هبابوهمساو

.براشملاولكآملاو

،بارشلاتبرشوماعطلاتلكأوتدلاوتوتدلويتلا

٥٩:ةحفصلا١

٢٢ ،



امرورماملا

اذه:لاق.تصلخوتصلختوتافصىتحتدازمثتصقنو

،هيفبيرالقححوضووناهربونايب



[ثعبلاوقلخلا

هم.أا٢هاسموههاهم

هيلإريصيامو،فراعلارقملاهيلإريصيام>ىلاو،خسنلاو

؟ةيفصتلاقحتسينيأنمو،ةحلاهمزلتنيأنمودحاجلاركتملا

انادهو،انيلعهبّنمو،هاناعيذلاهللالضفنمكبيجن:هلانلق

:[رشبلاملاعوافصلاملاع

نوكلاوهو،اهيلعسانلارطفيتلاهللاةرطفوهفءافصلاامأ

،هبرارقإلاىلإمهئرابمهاعدذإ،ةلظألاوورذلايفلوألا

نودبعيلالإسنإلاونجلاتقلخاَمَو﴿:قحلاهلوقوكلذيفلاقف

:لاقوهتاذبمهاعداملف.نوركنيل:لقيملو"يه

نملصألايف

قحالملايفتاحلطصملايف(ردك)عجار"

وهسنعخسانلانمةطقاساهنأابلاغو.لصألايفتسيل"

٥٦:تايراذلا*



ناكو."اهركواعوط،ىلب:اولاق.«...مكبتسلأ...و

ناطيشو،ةسلابألاسيلبإ،ىلب"مهلوقلنيهراكلالوأ

"دحأهللايصعيمليذلا-هللاهنعل–يناثلاوهو،نيطايشلا

يئاوهلانوكلاويرهوجلانوكلاويفارولانوكلايفهلبق

اًدبأنكيملو،يبارتلانوكلاويكرتلانوكلاويئاملانوكلاو

ال،ءاميإهلايخبأموأو،هسفنيفهرسأامنإو،ههركامبقطني

تقولايفملظأف،"ال"يأ،"ىلب":مهلوقنعاباوجقطن

مهركذءاجل،انيميهلبقنوعيطملانوبيجملاراصو،الامشراصو

:ميفليقوباكلايفاولتق

نموونونو

و
وامملا

رخآىلإ...أهبوكسَمءاَمَو*دوُدُمَملظو*دوضنم

ما

ومس-

مالسف*نيميلاباحصأنمناكناامأو):ىلاعتلاقو."(تايآلا

١٧٢:فارعألا)

(خسانلا).اهركواعوطضرألاوتاونسلايفنمملسأهلو:لجوزعلاقكلذكو
٦.:ةحفصلاام

٣١-٢٧:ةعقاولا"

.ةيآلا:لصألايف"



سيلبإ،نيدحاجلانيركتملايفلاقو."4نيميلاباحصأنمكل

مومسيف*لامشلاباحصأاملامشلاباحصأوو:هدونجو

نيميلاباحماحدف."هميركالودرابال*مومخينملظو*ميمحو

امللامشلاباحصأمذوةعاطلاوةباجإلانسحنممهيفامل

يفةباجإلايفمهتاقبطىلعنورجيةلظألايفءادنلاتقو

.لوقعوتاودأو

باجأنف،ةلظألايفهباورقأامىلإاوعدفرذتلامهتءاجو

مهلتلعجو،انهركنأ،كانهركنأنمو،انهباجأ،كانه

﴿:ىلاعتهلوقكلذو،ةصقانوةماتاهيفنولقتنيماسجأولاجآ

ريسيهللاىلعكلذناباكيفالاهرفغنمصقنيالورَمَعَمنِمُرَمْعَياَمَو

"هب

نيميلاباحصأنمناكامو:لصألايفو.6.31.ةعقاولا"

٤٤-٤١:ةعقاولا"

١١:رطاق"



:مالسلاهنمملاعلالوقو

." مهلاجآبمهتومنمرثكامهبونذبانتعيشتوم "

ريذحتلاوبيهرتلاوبيغرتلاوراذنإلاوبتكلاولسرلامهيتأتو

يفةجلامهمزليّنأهزعزعىنعملاءاشمث،ابلاقنيثالثىلإ

ةياهنيهو،ابلاقنينامثىلإمهلجأف،هوجولالكيفةيرشبلا

هيفركذياَممكرَمَعنملوأ...و:ىلاعتهلوقكلذدهاش،ليجأتلا

نف.ماسجألايه"بلاوقلاو."4...ريذنلامكءاجوركذتنم

صلخوافصف،لطابلاهوجولكنمكناو،قحلاهوجولك

بكاوكلانماكوكارهازارونراصفايندلاءامسىلإدرو

الوعمسيو،ءيشنعءيشهبجحيالوىري،ءامسلايفةيئرملا

الوىسنيالوطلغيالووهسيالو،ءيشلكعامسهنعرصقي

الو،حكنيالوبرشيالولكأيالوىرعيالوعوجيالماني

نمذخأيالو،هدسجةرامعىلإجاتحيالو،ةروصهلريغتل

٦١:ةحفصلا"

٣٧:رطاق"
قحالملايفتاحلطصملايف(بلاق)عجارام

٢٢حا



الو،ىليالو،سابلهلخستيالو،هرافظألقيالو،هرعش

هقحلتالو،ضمالوةلعهلضرعتالو،ادربالوارحلكي

هفلأامءاشّناو،ضرألاىلإطبهءاشّناو،تاوامسلاىف

،هنععوفدمالوهنمعونممريغكلذهلناكايندلاعاتمنم

"اهتائيشموهينامأغلبيومانيوحكنيوبرشيولكأينإهلو

تّدعأضرألاوتاوامسلااهضرعةّنَجَو...﴿:ىلاعتهلوقوهو

،اريخماكحمناكاهيلإلصونم"ةفرعملايهةنجلاو،نيقتملل

هدغوانقدصيذلاهللُدْمَحلااولاقو»:لجوزعهللالاقمهيفو

مامامامامام0

ومُة

نيبف4نيلماعلارجأمعنفءاشنثيحةنجلانمأوبتضرألاانثروأو
واهلوكس

نوعنميالو،هنوديريالءيشىلعنوهركيال،ةئيشملامهلنا

ةثالثونينثاوبلاقيفلقتنينهمهنمو،هنوبكيءيشنه

ديزياهنمبلاقلكيفو،ركينينامثلاىلاونيثالثلاىلإةعبرأو

هتيشم:لصألايف

٦٢:ةحفصلا"

١٣٣:نارمعلآ"

تاحلطصملايف(ةفرعملا)و(ةنجلا)عجار"

٧٤:رمزلا"



وعمهههههه

عفرافصبلاقيايفف،هئرابةفرعميفهتردقىلعهافص

.ةينارونلاىلإهنم

،ءيضيفوفصيىتمفراعلانع–ميلستلاهيلإ–ملاعلالئسو

ىقبيالىتخفراعلاامأ:لاقف؟ملظيفردكيىتمدحاجلانعو

خسملاوخسنلاىلإلقتنيالفيأ–ملظيالفرفاكلاامأو.هب

لمعيواهرقيولطابلاهوجوعيمجميقيواهبرفكيواهدحجيو

،ةيتاروتلاىلإفراعللةيتوسانلانمةلقنلاعقتكلذدنعف،اهب

.خانتلاتاجردىلإدحاجلارفاكللو

٢٢ /



:[خانتلاوقلخلا

يتلاخانتللسمخلا.........]قحوخاونايباذهلاقف

امهم

ةج]هججججججججةجلقتني

امأف،اهانيبواهانركذيتلاخانتلاتاجردسمحيه:هلانلق

"مسجىلإمسجنمةيرشبلايفخسنييذلاوهف:خسنلا

:(ماحرألايفناسنإلاقلخ

و:/نينمؤملاىقلخ/

؟مسجىلإمسجنمخسنيفيكف:لاق

ةيتوسانلاىلإهنملوقنملاقوسانلاهلجأيفوتسااذإ:هلانلق

خريصينأىلإمحرلايفرقتستيتلاةفطنلانمقلخي
صم

هب
اقلخ

.اديدج

ةفطنلاليبسنوكيفيك:وهو،الاؤسكيلعدروميناف:لاق

؟اًديدجاًقلخريصتنأىلإ،محرلايفرقتستيتلا

نعلاؤسهناقايسلانممهفيو.هنمانتبثأيذلارادقملابالإةءارقلللباقريغوفلاترطسلااذه

خسانتلاتاجرد

٦٢:ةحفصلا"

٢٢/١



نيرشعءاضيبةفطنريصتو":مالسلاهنمملاعلالاق،هلانلق

وصصصرصص

ةغضمريصتمث،اموينيرشعاظيلغامدةقلعريصتمث،اموي
صو38صص38ص

نيرشعامخىسكتمث،اموينيرشعامظعريصتمث،اموينيرشع
صصدكيلعرووةماع

...ماهه.%،هه|.هه

سفنهيفسيلدامجوهوهريوصتوهطيطختوهقلخلماكت

املااملالاهههه

:لجوزعهللالوقوهو،هكرحت

ماممهونرواممان(مامما

مكههههههاهرامإممكالايهه.سوهوهد،امه.كوممهههامك

رارقيفةفطنهانلعجمث*نيطنمةلالسنمناسنإلاانقلخدقلو
متتسما

6مممصم5ممم60مممصمم مم0نممهو(مرووما

هههضملااتقلهههههه2ةقلاعلااك"هوةقلعةفلهلاانقلخمث*ناك

ما

ماامملاماماوما

ومرما

الاوه

نسُحأهللاكرابتفرخآاقلخهانأشنأمثامخلماظعلاانوسكفاماظع

."4نيقلاخلا

هيفكلسنفيكف،ةفطتلاقايسىلعدهاشلااذهلجأام:لاق

؟ىرسفنلا

.(خسانلا)تكلس:ةخسنيفو

14-١٢:نونمؤملا"



يفنينجلاكلذىلإهلجأيفوتسانممىفوتملاسفنلقث:هلانلق

افيعضاكرحتكرحتيف،هيفسفنلاكلتكلسنف،همأنطب

ةبوعصنمهسفنفعضلكلذو،جلتخااذإنيعلانفجلثم

هسفنف،هناميإوهتفرعمديازتتافراعناكاذإف،اهتقويفةلقنلا

هيفتكلساذإف،سنأوةحسفوةوقبنينجلاكلذىلإلقن

ىلإرظنف،همأنطبيفهلحسفواًديدشاكرحتكرحتحورلا

لكيفهلامعأو،ةلظألامويءادنلايفهتباجإكذو،هلامعأ

ىذغتيمث،ائيشهنمىسنيالىتحهيلإلقنوكلسلكيه

سنأيو،برشتامذلأنمىقسيو،هتلماحهلكأتماعطبيطأب

د

سمر

هتفرعمةدايزنمهاريامبرسيو،هلمحتاجتيفةملظىريالف

قثيورشبتسيف،مويلاكلذىلإةلظألاموينمهديازتوهئرابل

وهف،هتفرعملهأصلاخنمهلعجيوهيفصينأهالومنم

ىلإ،ةفطنلانمرهشأةعبسمامتىلإو،رورسونمأيفطبتغم

،رهشأةعبسلامامتيفدلوةدالولابهللانذأنإف،تقولاكلذ

دلو،دلواذإف،دلويمث،الكرهشأةعستلامامتيفلجأّنإو

اكيرحت:لصألايف

٤٦:ةحفصلا"

اكيرحت:لصألايف"

٢٣ ،



نلعاذإف،جرخيىتحهباقوفرمةلوهسوةمالسونيلوةعديف

يفنمألاوسنألانمهيفناكاممهنمجرخامىلعكبايندلا

املك]كذ،ةدالولاعينصهبعنصولهتسااذإف،هتابُج

ةلظألاموينمبستكاامولامعأنمهمأنطبيفهركذا

ةعبرأمامتىلإهاسنيالفهركذيوهفرعيوهاريف،مويلاكلذىلإ

يوقوهقطنحصفأاذإف،عاضرلارهشأةدعارهشنيرشعو

الفهنعبرغتىتحاهاسانتوءايشألابهملعصقانتهلقع

،ةبوقعلاهمزلياميفلوخدلانمعزفيو،اهركذيالواهبحصفي

امىلإعجريوهؤافصوهتفرعممتتنأىلإهتلكاشىلعلمعيو

.ةيتاروتلانمهكذانمدق

:/نيرفاكلاىقلخ/

ىفنينجىلإتلقنو،هسفنتضبق،هلجأىفوتسااذإرفاكلاو

كلسيىتحابذعماًدهجتهبافونعمالقنهانفصوامىلعهمأنطب

،"طايخلامسيفكلسيهنأكةملظوىسيعتوسكنوقيضيف

هدوخنمهبستكااملكهتلقنيفىريوركذيو،هنزحلوطيف

٢٣١



هنزحلوطيف،تقولاكلذىلإةلظألاموينمهرفكوهراكنإو

.ابارتراصوضرألاهبتيوسولدويو،هسفنىلعهؤاكبو

،اهلابمنمهبارشو،همأنطبيفامنتنأنمهؤاذغنوكيو

جورخلاقحتسيّنأىلإمالآلاوضارمألاولاوهألابقرطيو

ايندلاىأرولهتسااذإف،ةعستلايفوأرهشأةعبسلاىلإاهنم

امىلإةبوعصنمجرخدقنوكينأنمهسفنىلعافوخخرص

قلطلاوةدالولايفةبوعصلانمهلاندقو،اهنمدشأوه

تائيسىريو،ايسنمايسنراصهنأذوف،ةرذعلايفضوخلاو

رشعةعبرأمامتىلإهنموهيلعيكبيوهركذيولمعاموهلمع

الف،بستكاولعفامىسنيمث،عاضرلارهشأمامتيهوارهش

ىتحهرفكديازتيفدوعيو،اراتخمالاهركمىسنيوهكذي

يذلابيذعتلا]هرفكلكدنعقحتساملظأاذإف،ملظي

نوذىذلاباذملانمهقنو﴿:ىلاعتهلوقبهباكيفهللاهركذ

،منم0
ويام

رم

نمهيفوهام:ىندألاباذعلاو،نوعجريمهلعلربكألاباذعلا

بيذعتلاولصألايف

٦٦:ةحفصلا٢

٢١:ةدجسلا"

٢٣٢



يفوجاوزأةيناثلاماعنألانمخذلاتاوذيفهلقنوهخسن رص

مثريطلامثشحولامثريمحلاولاغبلاكباودلانملكايهلا

-بهذلازاربإيفمثةضفلاقرحيفمثبيبدلامثماوهلا

يفمثساحنلايفمثديدحلايفمث-قتاوبلايفبكسيف

قدأوهامىلإلمتلاوليفلانمهيفلقيكلذلك،صاصرلا

ىلاعتهللاهركذيذلاوهو،طايخلامسيفلحلالخديىتحهنم

اه...طايخلامسيفلمجلاجليىتحةنجلانولخديالو...﴿:هلوقب

ءاضيبلاةنجللايفنوكيربكألاباذعلامث،ةفرعملايه.ةنجلا

ةردقينكمي...ووهكلذو،ءاطغلافشكوءارهزلاةركلاو

وهو،ةفزآلامويوهو،ناملسصختوهو"هةنسفلأنيسلخ

وهو،دوهشملامويلاوهو،سانلاهلعومجممويوهو،ةمايقلاموي

:لاقف،هبقئالخلاهللادعومويوهو،رثاكتلامويو،نيلغتلاموي

4.:فارعألا١

ع:جراعملا٢

٢٣٣



ما ماهمشوهتووسماو٥وهل

المهوتبسكامسفنلكىفوتمثهللاىلإهيفنوعجرتاموياوقتاوو

:[خانثلاتاجرد

انلنيبف.قحباكلانمهبدهاشلاو،هلكقحاذه:لاق

.خسنلا

.خيسفلاو

:ىلاعتهللالوقلثم،هيفيه"[يذلااهلكيهبسفنلاخسمتنا

عوحن

.أمهماسجأبةدرقاوناكف.«نييساخةدرقاونوكمهلانلق...و

دبعوريزانخلاوةدرقلامهنملعجو...﴿:ىلاعتهلوقو

:وهو،خسملاوهاذهف،هللامهرمألكاوناكف."ه...توغاطلا

ريزانخلانم،هسملالوهراوالوهدلجالوهمخلحياليذلا

٢٨١:ةرقبلا)

يتلالصألايف"

١٦٦:فارعألا"

٦٧:ةحفصلا"

٦.:ةدئاملا"

٢٢ع



ةللحملالكايهلانمهيفسفنألاتخسنامو.توغاطلاةدبعو

تجرخاذإف،اهفاوصأواهراعشأواهرابوأواهنابلأواهموحل

هلمحامرئاسوهمخلح،هيلإةلوقنملا،هنمةيتوسانلاسفنلا

.هلكيه

.سما:خسولااّمأو

اموسفانخلاوغزولاوشافخلانم،تايخوسملاقدأوهف

.هسلاجواذهلكاشامودوذلاو

وةعسقلاو

ريغوهو،هدسجنعجرختف،هسفنهنمخسفتيذلالجرلاوه

يفهريغدسجىلإلقنتوهنمهسفنخسفتف،دوقفمالوتيم

2ههمهمأمنمأسمأ"بغشوأ"ماس.مأ.ن

سفنحسمتو،مونواوهسوابعشواماسريواصم

هلهأهركتيو،هقلخريغتيوهقلخصقنيف،هلاثمأنمهيلإهريغ

يذلانالفبسيلهناهلهأوهؤايلوأهيلعفلحيف،هفرعنمو

.هفرعن

١

زاربلا

.ىنعماهلدجنمل

(بغشةدامبرعلاناسل)ّرشلاجييهت:بغشلا"

ىنعملاميقتسيلورركماهنألاهريغىلإ)انفذحدقو.اهريغىلإمونوأوهس..):لصألايف

٢٢حا



ةعستلاو

دلصلارجملاوديدحلاوبهذلاوةضفلابخرتفسفنلالقتنتنأ

نمىقشأءيشيأف،طرخييذلارهوجلاوسبايلابشخلاو
.سما

امملاصابلا

دقاوموتابذعملاهذهيفخرفةمعنلاوهقرتلاتفلأسفن

.[ءاشحألايفةرذعلارقتسمونارينلا

:[خانلاىلعنآرقلانمدهاوشلا

"نموافصنميفةلقنلاوخانتلاليبستنيبوتقدص:لاق

؟ىلاعتهللاباتكنمدهاشلااف،ردك

٥ووو

ربكياّمَماقلخؤأ*اًديدحوأةراجحاونوكلق﴿:ىلاعتهلوق:هلانلق

نو

نم...):نولوقيف،ةضفلاوبهذلاديري"4..

ووه

رولامطيف

رمووماودكرصركرهردماهتوم

.ممدلوههمم9رورمريزودكياها،..هرمههمسمامملا0رصم/هههماهرألاو

ىتمنولوقيومهسوؤركيلإنوضغنيسفةرملوامكرطفيذلالقانديعي

ماممو

اثههنوروهممهم

وهامماو٥و

.اه."اهتيمكناماموهههدع.مدلوك.امماهممر

نانونظتوهدمحبنوبيجتستفوغدَيمْوَي*ابيرقنوكيناىسعلقوه

وعه،م

يلاواهتومنيحسفنالاىفويهللا﴿:ىلاعتهلوقو.أ4ًاليلقالامتثبل

شاشحالا:لصألايف

٦٨:ةحفصلا٢

٥١-٥.:ءارسإلا"

o ٢ ، O \ ءارسإلا: "

٦٢٣



يهو

ىلإىرخالالسريوتوملااهيلعىضقيتلاكسميفاهمانميفتمتمل

اًاساموحأ

كف،لقنلاوخسنلايفهنايبخوأودهاشلااذهنسحأام:لاق

؟ىلاعتهللاباكيفةيأنمىه

ةرشععساوةيأفلأيهو،ةدودعمةريثكتايآيه:هلانلق

.ةيأ

.هتاكحموهبئارغىلعدروأنكلو،هحرشلوطياذه:لاقف

اممتيأر﴿:ميحرلانمحرلاهللامسب،ىلاعتهلوقاهنم،هلانلق

نوماماماومهلكعممووهم2عمو

مممكمورمرما.هس.مرو6هكوهههرو9هلارههههههههههكوروهوم

رواموروممكمهما

"4نوملعتالاميفكشنومكلاثمألدبتناىلع*نيقوبسمبنخن

سممماماميهم

عمويام

"4نوركذتالولفىلوألاةأشنلامتملعدقلو﴿:ىلاعتهلوقو

٤٢:رمزلا

٦١-٥٨:ةعقاولا

٦٢ةعقاولا"

٢٣٧



قلخنميسيفمهلبلوألاقلخلابانيتفأ﴿:ىلاعتهلوقو

ريغماصخلايفقوقحلايفأشنتنوأو.ىلاعتهلوقو.«ديدج

يهو،ةيلحلايفأشنتلاجلاوريخلاولاغبلاوباودلاف.«نيبم

:ىلاعتهلوقو.مالكلانمةعونمماهنأل"قطنلايفةنيبمريغ

اَّممكلثكأنأالاهيحانجبريطيرئاطالوضرألايفةبادنمامو

اهنألةمأىعدتامنإةمألاو.«...ءيشنمباكلايفانطّرف

متيملرشبلانمنكيملولريطلاو،هبتيمسفمامإاهنأةمومأم

هللااناقةمأناكميهاربإناو:ميهاربإيفىلاعتهلوقكلذكو،ةمأ
.

رمرمارم

ونييبنلانمهلبقنمبمتأ:هنأل.«نيكرشملانمكيملوافينح

ةغ

م

.سما

ارارصا

رذنل...و.ةكميفهللالوقكلذكو،هدعبنمهبمتت

امملا

ا

١٥:ق

١٨:فرخزلا"

٦٩:ةحفصلا"

٢٨:ماعنألا"

١٢.:لحنلا"

ّمأوةَمأهلعجّمتأو":برعلاناسليفءاجاهدعبنمهبمتأونييبنلانمهلبقنمبمتأ":لصألايف

"ُموقهبّمتئانملكُمامإلاوةمامإلايهومهمّدقتمهبّمأوموقلا

٢٣٨



كرغامناسنإلااهيأاي﴿:ىلاعتهلوقو.«...اهلوحْنَموىرقلا

ءاشامةروصيأيف*كلدعفكاوسفكقلخيذلاوهميركلاكبرب

هيماما

*قسواموليللاو*قفشلابمسقأالف»:ىلاعتهلوقو.«كيكر

ةقبطنملقنتلاوهو،«قبطنعاقبطنكرل*قستااذإرمقلاو

امما

كلذكانم...﴿:ىلاعتهلوقو،بلاقىلإبلاقنمو،ةقبطىلإ

رانلاو.هراتلانمنيجراخبمهامومهيلعتارسحمهلامعاهللامهبرب

نهمهيلعتارسحريصيفهولمعامنوريامنإو.ةيخوسملايه

.لزانمنههورماكامومهتاورثومهكالماومهلاوماومهرايد

.اهبهللاانانغأ،ةفرعملاهتنغأنملىنغوءازجاذهنوديف:لاقف

"رذنتلو11:لصألايفو.٧:ىروشلا١

٨م٦:راطفنالا"

١٩-٦١:قاقشنالا

١٦٧:ةرقبلا"

٢٣وا



[لصف]

[ضرألاوءامسلاصاختأ

ءابقنلاوماتيألانمهتفرعمحاضيإنمدبالامنآلايقبدقو

صاختأو،نينحتمملاونيصلخملاونيصتخملاوءابجنلاو

يفنيدسفملاطهرلاةعستلاءامسأو،نيابتملاءامسأو،ةالصلا

صاخشأو،نيمومذملالاحيفنيدومحملاصاخشأو،ضرألا

صاختأو،نريتخملاصاختأو،نيدومحملالاحيفنيمومذملا

:لئاقنملجمهفهللالاقنيذلانيظَفحتسملاونيعدوتسملا

نخنلانإو*َنوفاصلانخنلانإو*مولغمماقمهلالإانماَمَو﴿

،اماتيأمايألاو،اباببابلاةيمستيفةلعلاامو،(َنوُحَبسُملا

نيصلخملاونيصتخملاوءابجنلااذكو،ءايقنءابقنلاو

عبسلابتارملاوريبكلاملاعلابتارمعبسلاهذه،نينحتمملاو
ممر

نويوركلاونوبرقملا:مهو،ريغصلاملاعلا،ةيبارتلاةيرشبلا

٧٠:ةحفصلا١

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

١٦٦-١٦٤:تافاصلا"

٢عه



،نوقحاللاونوعمتسملاونوحناسلاونوسّدقملاونويناحورلاو

؟ءالؤهةفرعمبالإةفرعملامتتالذإ

١

عم

:[رشعدحألاعلاطملايفماتيألاصاخشأ

.ةيابلادعبةيناثلاةبترملايهوماتيألاصاختأامأ

:وهلوألاعلطملاف

:هماتيأ.ناملس:بابلا

Cامرثر2صرسعمالملااهلاوحن

نبةدانجنببدنجرذوبأو،ىدنكلادوسألانبدادقملا

سرالاملامهوكرصرصامكلااملادبرصامك

تانامثعو،ىراصنالاةحاورتهللالبعو،ىرافغلانكس

املاتترصامكرصعارصاملارصااملارصامكروحم

مالغ"يسودلاناداكنيربنقو،يناميلايلالهلايشاجنلانوعظم

.نينمؤملاريمأانالوم

:يناثلاعلطملا

:هماتيأ.يحايرلا"ءاقرونبسيقنمحرلادبعوبأةنيفس

مالعألامجارتيف(ربنق)عجار،طقفلوألاهمسابالإمجارتلابتكيفركذيمل

اقرو:لصألايف"



رصص6ص

هه

رصاتلموحنمكاملارصرصاو

،رساينبرامعو،هوخأديزو،يدبعلاناحوصنبةعصعص
محم2تسمالتسمال

:ثلاثلاعلطملا

:هماتيأو.ىرجهلاديشرءالعلاوبأ

غبصألاو،ينادمهلاروعألاثراحلاو،يعازخلاقمخانبورمع

يلعتيرّجخو،يناورهنلا"[رامتلامثيمو،يئاطلاهتابنتي

.ىدنكلا

:عبارلاعلطملا

:هماتيأو،ىلكلابلاغنبهللادبعدلاخوبأ

هللا

امرثارصورص

دبعنبرباجو،ريبجنبميكحو،بيسملانبديعس رصا

تسمالرصا

.ركبيأنبدمحادلوبيبح"أمساقلارو،يبلسلا

:سماخلاعلطملا

:هماتيأو.يلامثلاليوطلامأنيرمعمنبىيحيهللادبعوبأ

٧١:ةحفصلا"

رامثلا:لصألايف"

مساق:لصألايف"

٢ع٢



عم،س.مأرصامكعمسام..كعمرصامك

يبانبتباثوهويلامثلاةزمحوباو،يلامثلابقعلايبانبىيحي

امرثمكوكسمررصرصاملاميتتمل

نبنارمحو،فنحأنبتارفو،دايزنبليكو،يلامثلاةيفص
رصا

رص

أ
ه

هىلاكت هه

:سداسلاعلطملا

وحناسهنالرصاوحن

رص .....٢-."ا...ك.1:م.رص

نينوميمو،ةريغملانبنانبو،"يناربعملاىيحينبرباج
م2امرثمكوكسمرتلمOرصا6

.نيعأنبنارمحو،فنحأنبتارفو،"نابتلاميهاربإ

عماملارصصoصاعمتسمالرصوحن

هدلو:هماتيأو،ىلهاكلابنيزيبأنبدمحتابيطلاوبأ

رصاتسمال تلماملارصرصووعم

،ةيرر2ععامرثاامرثااملاتت

،ىمقلابوياوباو،سينخنبىلعملاو،يريعشلا

:نماثلاعلطملا

:هماتيأو.ينعجلارمتنيلضفملاهللادبعوبأ

مجارتلابتكيفةمجرتهلسيل

نابتلانايبوأنانبمسابفورعملاناعمسنبنايبوهامبر"

.ةمجرتهلسيللاحلالوهجم"

٧٢:ةحفصلا"



عمتترصوو

رارععماملاميoصاعمرصامكحمر

بويأوبأو،"يلامثلارمغلاوبأو،ديزينبىيحيو،[نيجدلا

تسمالرصصصا

ه

وحنتتمرعم

:هماتياو.لضفملانبدمحرفعجوبا

باودلل"ساخنلارحلاو،تابيطلايبأنبليعامسإنبدسأ

،يفرهلالمحتنبهللالبعو،سوّدقلالبعنبحلاصو-سانللال

سرالاملا

،يمقلاكلملادبعنبىلعو

:رشاعلاعلطملا
وحنومررصوحن

:هماتيأو.بتاكلاتارفلانبرمعمساقلاوبأ

،"ثعشألاتادلاخو،"هوخابهوو،[نراقتنسحلا

تسمال

دصاي.٧باـ..

.يساكلارمعنبدمحو،"مالسنيرصنو

نيكدلا:لصألايف

قحالملايفمالعالامجارتعجار"

لاجرلابتكيفةمجرتهلسيل"

(6/6.-ثيدحلالاجرمجعميئوخلا).ناراق:لصألايف"

لاجرلابتكيفةمجرتامهلسيل"

لاجرلابتكيفةمجرتامهلسيل

لوهجم"



:رشعيداحلاعلطملا

وحنسمالرصامرتسمالرصا

٢و.ا.امشعماملاووتسمال

ام[يدركلاهيوذافو،"داقرلامانبىلعو،بدنجنبدمح

تسمالمكوكس

."بتاكلاتارفلانبدمحنبدمحأو،"يفوكلارامعنبقاحإو

:هللالوسردهعيفءابقنلاامأو
هج

هه

ةينامثلاددعيفمهؤامسأتمدقتدقف،ابيقنرشعانثامهو

.مجعملافورحمهنيذلااصخشنيرشعو

:مهفءابجنلاامأو

املاحررصعماملامهوكمكرصرارععم

،"يردخلاديعسوباو،"يراصنالاديزنيدلاخبوياوبا

كلامنبدعسو،يجرزخلامليدنيب"ةدابعنبدعسنبسيقو
و
Oرصاال سرالمرoصارصعماملامهوك

نامثعو،عيفنتديزو،ةلثاونبماعليفطلاوباو،ىراصنالا

لاجرلابتكيفةمجرتهلسيل

لاجرلابتكيفةمجرتهلسيل(٢٢٩ص-ىربكلاةيادهلايبيصخلا).هيوداف:لصألايف"

قحالملايفمالعألامجارتعجار"

قحالملايفمالعالامجارتعجار"

قحالملايفمالعالامجارتعجار٥

قحالملايفمالعالامجارتعجار"

٧٣:ةحفصلا"

٢عح



رصارصoصارماصمحم2امرثا

ه٢هوهبا[.هبهمه/هوه

نبمهسو،مادخنبورمعو،[ناميلانبةفيذحو،فينحنب
مهوكممر

نبةيريوجو،يراصنألاةدانجنببذجتيبيبحو،"رامع

ليكةرغوبأو،"يراصنألانانسوبأو،يدبعلا"اريسم

يبأنبةبتعنبمشاهو،يلوخلاىليلوبأوريشيو،يراصنألا

نيبييملاو،معطمنيريبجو،"ماشهتيماشهو،صاقو

ةكربوبأو،ةلفغنيبديوسو،"يلاولادلاخوبأو،ةبجت

نينامهسو،فينحنيلبسو،"نينيميلاوذو،يراصنألا

رصمكمكامرثا

،"يلكلالوحملاو،ةناحيروةضفىلوموهو:"فينح

.أبسنبهللادبعمهديسومهلضفأو

يناميلا:لصألايف

يبنلاباحصأيفمسالااذهبدحأدجويال"

يروباسينلارامعنبلهسوهامبرو،مسالااذهبلاجرلابتكيفدحأدجويال"

رهشم:لصألايف"

قحالملايفمالعالامجارتعجارت

مجارتلابتكيفركذامهلسيل

ماشه:لصألايف"

لاجرلابتكيفمسااذكهلدوجوال"

قحالملايفمالعالامجارتعجار

.نينيميلايذبدوصقملاوهنمفرعيال

مسالااذهبدحأىلعمجارتلابتكيفرثعنمل"

ملسوهيلعهللاىلصلوسرللةبحصهليعلسلاديزينبلوخموهنوكيدق"

٦٢٤



عممالعم

:نوابنملااماو

ءاضخترشعةعبسمهف

،حلفألايأنيتباثو،ذاعمنيدعسو،ةثراحنيديز:مهلوأ

نبذاعمو،اكلامنبدعسو،ّيرتلامتو،بعكنبيبأو

،تباثنبةميزخو،"بلغتنبورمعو،سيقنيتباثو،ورمع

نيرامتو،"[ةشرخنيكامسةناجدوبأو،نامعنلانيبةئراحو

مثيهلاوبأو،نايحنبمازحو،مازحنبرمعنبهللادبعو،رساي

."حوخاناليقوقحلانيورتو،نايتلانبكلام

:ةالصلاصاخشأامأو

:ةعكرنيسمحوىدحالاضختنوسمخودحاومهف

:لاوزلاةالص،لوألاتقولا

:مهوةينامثاهتلفانو

كلامنبدعسمسالمحيصخشنمرثكأدجوي

ةبلغتنبرمع:همسادروطوطخملانم(1)ةحفصلايف"

(١١٩/٧–ةباصإلا–رجحنبا).ةنشرخ:لصألايف"

٧٤:ةحفصلا"



ماو،ةيقرو،بنيزوامميهاربإو،هللالبعو،رهاطلاواميساقلا

لاعممهدرصرصصامدعميس

نههللالوسردالوا.ءارهزلاةمطافو-ةنمااهمساو-م38

تتحروتترصحمر

،ةيطبقلاةيرامنمهنإف،ميهاربإالإ،دليوختنبةجيدخ

:مهو،ةعبراضرفلاو

مررصامكرصتسمال

.نيسحلاو،نسحلاو،رطافو،لمحت

:رصعلا،يناثلاتقولا

:مهو،ةينامثهتلفانو

رصصصارصصصاعماملارصصصارصاتسماللا

رفعجونايفسوبأو،رايطلارفعجونبنوعودمحوهللادبع

تسمالامرثارصاامتلمعم٢تسمال

محم2

:مهو،ةعبراضرفلاو

تسمال

.نيسحلاو،نسحلاو،رطاقو،لمحت

عجار.(٥٥/4–تاقبطلا–دعسنبا)بلطملادبعنبثراحلانبنايفسيبأنباوهرفعج

قحالملايفمالعالامجارت

.دجمهمسانبابلطملادبعنبثراحللدجويال"

نبثراحلانبنايفسيبأنبهللادبعوهلببلطملادبعنبثراحلاءانبأنمسيلجايهلاوبأ"

قحالملايفمالعالامجارتعجار.(4/٤٩–ىربكلاتاقبطلا–دعسنبا)بلطملادبع

٢ع/\



:برغملا،ثلاثلاتقولا

:مهو،ةقالاهضرفو

تسمال

،نسحلاو،رطاقو،لمحت

:مهو،ةعبرأهتلفانو

رصمكمك عمامرلارصامك

وباو،نيتداهشلاوذتباثنبةميزخو،هللالوسرىلوم:نابوث

اسهر2رصعمسمعمستتصاصا

:ءاشعلا،عبارلاتقولا

:مهو،ةعبراهضرفو.رخآلاءاشعلا

مررصامكرصتسمال

.نيسحلاو،نسحلاو،رطافو،لمحت

:امهو،ةدحاوبنابسحت،سولجنهناتعكر:هتلفانو

.ىسيعلانانسنبدلاخةنباهللاةمأو،ةراطعلاءالوحلابنيز

:ليللاةالصو

:مهو،ةينامث

٧٥:ةحفصلا"



رصارصامكعمرصامكلا

،ثراحلاو،ةزمحو–بلاطوباوهو–فانمدبعو،هللادبع

سم2رصا

،بلطملادبعدالوأقاديغلاو،موقملاو،لجملاو،ريبزلاو

:امهو،ناتعكرعفشلاو

.نيصحنبنارمثوادسأ

."ريشبنبةدابع:رتولاو

:رجفلا،سماخلاتقولا

:امهو،ناتعكرهتلفانو

:امهو،ناتعكرهضرفو

رطاقو،دجت

:[ضرألايفنودسفملاةعستلاطهرلا

نيذلاةيمشاهلاةبقلايفضرألايفنودسفملاطهرلاةعستلاامأو

:هلوقبىلاعتهللامهركذ

نيصحلانبدسأهمسانمةباحصلايفدجويال

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

٢ o s



ن مايك٥و

املوروناهرامه"هبد،رالهرو"ص،همك5هههههيكورم

.«َنوُحلصيالوضرالايفنودسفيطهرةعستةنيدملايفناكو رم

:مهو

،صاعلاتيديعسو،دعسو،ةحلطو،نامثعو،رغو،ركبوبأ

نيدلاخو،حارجلاتيماعةديبعوبأو،فوعتينمحرلادبعو

.ديلولا

ىلوملانأل-"سداسلاماقملايفقداصلاتقويفمهؤامسأو

ةفوكلاعماجةنذئميفىدانف،اًفشكءادنلابباطخلاابأمأ

الو،ءافخالفشكراهظإكلذناكو،رفعج"ةيتوهالب

املكلذناكو،ةحملاةماقإلهروهظدنعالإحيرصتلاكلذنوكي

رفعجوبأوهو،ربكتوربجتواتعونوعلملاّدضلاىغط

املعفيهللاو،كلذديدجتهيفةنيشملاهللتدبف."ىقيناودلا

ةوعدلارهظأف،اهنعلأسيالوهلاعفأيفضراعيال،ءاشي

كلذنايبو-كوكشلاولطابلالهأعدتريوقحلالهأتبثي

تت

٤٨:لمنلا"

ىرخأةركفىلإلوحتمثمهركذيلمالكلاحتفتسا،ةيلاتلاةحفصلايفيتأيسءامسألاليصفت

٧٦:ةحفصلا"

مالعألامجارتعجار.روصنملارفعجيبأيناثلايسابعلاةفيلخلا"

٢ح١



ةعستلارهظاف.ىلاعتهللاءاشنإةلاسرلاهذههقفيفيتأي

يفمهنوكىلإمهداعأوةيرشبلابتقولايف،البقمهانركذنيذلا

:اوناكومهلاثمأومهروصاهابشأماقأو،بيكارتلا

ركبوبأو،(يدسألاال)"يقنلاريصبوبأو،نغأنيبةرارز

،يفقثلاملسمتيدجتو،روفعييأنيدجتو،"يرضخلا

،ةدئازنيرّجو،يلجعلاديراو،ىوقلاعايبريثكو،"ةعاّزُختي

،انطابنيفراعلايديأيفيتلاصاخشألاءامسأءامسألاهذهف

اهاورنمممهيلإتعقواهنأل،حيحصتلاوقيقحتلاباهانحرش

صتختاو،اصتخمصاخلاو،اصلخمنحتمملالعجل،ملعريغب

ولهنألزوجيالاماذهو،اميتيبيقنلاو،بيقنبيجنلاو،ابيجت

ميتيلانوكينأزاجل،قوفامىلإهتبترنعصختعفرزاج

ّنألرفكلاودوجلاوهاذهو،ىنعممسالاوءامسابابلاو،اباب

ءاشنا:لصألايف

رخآصخشلبهللالوسربحاصيفقثلاريصبوبأسيلوهو،لاجرلابتكيفةمجرتهلسيل"

قحالملايفمالعالامجارتعجار"

نأكلذ(يدقاولا)مسابفورعملاخرؤملانوكيدقهنكل،روفعييبأنبدجموهنمامامتفرعنال

.يدقاولادقاونبدجمهمساخرؤملايدقاولاو.نادقووأدقاوهمساوروفعيوبأهتينكيعباتكانه

.دحأهلمجرتيمل"

٢ح٢



صقنتالواضغديزتالةدودعماهصاخشأءامسأةبترملك

نيصلخملاونيصتخملاصاختأةيمستكرتامنإو،اضخت

ريبكلاملاعلل"عبسلانمبتارمثالثمهو،نينحتمملاو

يفنيدومحملاءامسأو.صخشفالآةسمخهددعيذلايفارولا

ءامسأو،نيدومحملالاحيفنيمومذملاءامسأو،نيمومذملالاح

نممهنأل،نيظّقحتسملاءامسأو،نيعدوتسملاونييتخملا

ريغصلاملاعلانمصخشفلأرشعةعستوفلأةئامةلمج

:لوقيف،مهبهلملعالويعادلامهبوعدينيذلا،يبارتلايرشبلا

فلأنيرشعوةعبرأو"[يلفلأةئاملاىلعلصمهللا

وهفلوسرويبنلكو،لسروءايبنأمهنأنظيوهو،"ايإ

"اوأبتواوأبنتمهنألءايبنأاومتامنإو،هركذانمدقامكمسالا

نوكلانم،كلملاعيمجيفهديحوتةقيقحوهللاةفرعمب

املف،ءاضيبلاةعجارلامويوهو،ةمايقلامويىلإلوألاينارونلا

امنإو،اًددعالواظفحالوانلعاهبطحنملانعمهؤامسأتدعب

٢ح٣



،هانححمكو،ديحوتلالهأيديأيففورعملانمانيمسنمانيمس

يقيفوتامو،ملعينكيملنمملعيلهتبترمىلإصختلكانبسنو

.ميظعلايلعلاهللابالإ

[ةيرشبلاوةيتاروتلاعبسلابتارملا

حرشلاونيبلاناهربلابتحرصوتحتوأوتنيبدق:لاق

"ةيولعلابتارملا"عبسلانعكلأسأنأيقبو،يفاشلا

ءامسألاهذهباومساملو،ةيرشبلاةيلفسلابتارملا"عبسلاو

؟اهبنيصوصخلا

:ةيارلاعبسلابقارملا

هنمملاعلالاق.ابابيمساذاملبابلانعكبيجن،هلانلقف
املا

:مالسلا

لكملعهنماوتو،ءيشلكملعأوهنأل:اباببابلايفامنإ
38

هعىمل
هه

ةعبسلا:لصألايف

٧٨:ةحفصلا"

ةعبسلا:لصألايف"

٢حع



مسالاوىنعملانمهقوفنمبمتا:هنالاميتيميتيلايك"و

،مهنودنموءابقنلانههنودوهنههبمتئاكلذكو،بابلاو

.اقيقحتةفرعملاهبتمتو

يفامملعو،رودصلايفامعبقنهنألابيقنبيقنلاىلعو

ىفاوبقنف...﴿:ىلاعتهلوقهللاباتكنمهدهاشو.ريمضلا

الإءيشمهملعنعصيحياليا،4صيجمنملهدالبلا

.هباوطاحأ

همساوهئرابةفرعمىلإعراسو،بجنأهنأل:بيجنبيجنلاىهو

هصتخااكناكف،ءادتباصتخا:هنألاصتخمصتخملاىهو

وه

.ائيشهنعرصقالوائيش
ء

...هبمتأكلذكو...هقوفنمبمتأ:لصألايف١

٢٦:ق٢

٢ o c



هماتيأوهبابوهمساوهئرابلصلخا:هنألاصلخمصاخلاىتاو

نظالوبيرهلخادتالوكشيملو،هيصتخموهئابجنوهئابقنو

.اصلخمراصف،مهوالو

اف،بتارمعبسعباسناكنإوهنأل:اًثحتننحتمملايتيو

نملمحوتبثف،هنحتماهئرابهللاّنأل،هريغدحأاهيفنحتما

ملف،بتارملالهأنمهمدقتنمبقحلو،لمحامناحتمالا

يشهلضفنمصقنيملورصقيملوفوي

ص

ةجاثدش

:[ةيرشبلاعبسلابتارملا

:اهلوأف،"(عبسلابتارملاامأو

ممر

كنوأ*نوقباسلانوقباّسلاَو﴿:مهيفهللالاقنيذلا:نوبرقملا

ىلإرشبلاعيمجاوقبسمهنأل:نيقباساومسامنإو،«نوبرقملا

.اهانركذيتلابتارملانممهيلياموهبابوهمساومهئرابةفرعم

٧٩:ةحفصلا"

ةعبسلا:لصألايف"

1،11.ةعقاولا"

٢ح٦



،اهسجروةيرشبلابركمهنععفرهنألف:نويوركلاامأو

.اوصلخواوبذهف،[عبرألا

،ةفرعملاءافصبةيتاروتلاىلإاوحارمهنأل:نويناحورلاو

.مهنعردكلاوجازملالاوزبةيرشبلانماوحارتساو

.ردكمهئافصدعبسيلف،ةملظلاوردكلاباجوزمم

،مهئراباوفرعاملتوكلملايفاوحاسمهنأل:نوحناسلاو

.هريغاوديريملوهوبلاطوهلاودمعو

مهناذآعتملف،هوباجاءادنلااوعمساملمهنال:نوعمتسملاو

ء

نمقاحلايفاودهتجاواوصلخأاوفرعاملمهنإف:نوقحاللاو

ىلإلصينملككلذكو،اومتواوقحلف،مهبتامنممهمدقت

ةعبرألا:لصألايف

٢ح/



ةبترمبفءارهزلاةركلاوءاضيبلاةعجارلاىلإ،ةفرعملاةقيقح

هريصياهيلاو،قحلينيقحاللا

انحرصو،كلانيبوكانبجأدقو،هنعتلأسامنايباذهف

انايإهتنوعمعمهتمحروهللالضفبهانغلبامكلاؤسيفكانغلبو

.سما:[امسامسالايلاملا

ملانلنيبتمل،دمحديسلاوهومسالالاباف:لاق

؟هدعبنموبابلاتنيبامك،اباجواسفنو

امتساىتلا

املثمبهنعلئسدقو،هبابهلاقامكلذيفانلثتما:هلانلق

،<هلحاماظعإوالالجإقولخماًدمحّنإلوقأال:لاقف،تلأس

هنأل،تاقولخلاةيفيكهنعىننأو،هقوفىنعملاّنإ:لوقألب

اذإو،هبءيشلافرعييذلاءيشلاعضوك،ةياغلاعضوم

ةياغلامظعلفييكتلانععضوملالجأ،عضومبءيشلافرع

مهفصووقلخلاّدحبديدحتلانعهزو،ميظعتلاقحتساو

.ناوكألانوكمهنأل،مهنوكو

C٢/ا



،هنعلاؤسللكقفوامىلعهللاركشاوهربتعاوكقوكلذعمساف

اريغمالدبمارصقمكاشهحنمتالو،اقحتسمافراعهعنمتالو

الااهاقلياَمَو﴿:لوقيالعولجهللاناف،ليبسلانعاذاص

:ىلاعتلاقو.هميظعظحوذالااهاقليامواوربصنيذلا

.ةفرعملايهو"4نوهراكاهلمتنأواهومكمزلنأمكيلعتيّمغف...و

.[ةعبسلاناوكألا

كلأسأّنأىقبو،ةئملاتمظعوةمعنلاتنجدق:لاق

يقبوبيجاعأاهنمتحرشواهتركذدقف،ةعبسلاناوكألانع

ىنثالاو،ةنسلانماهيليامصاختأو،اهصاختأىمسُتنأكيلع

؟همايأاموينوثالثلانمو،اهنمناضمررهشنعو،ارهشرشع

.لاؤسلايفلخدتملةلأسماهنإف؟"هيلايلةليلنوثالثلانمو

٢م:تلصف

٢٨:دوه"

قحالملايفتاحلطصملاعجار"

/ ١:ةحفصلا "

صاخشأاصخشنوثالثلانمو؟همايأصاخشأ،اصخشنوثالثلانَم:وهلئاسلالاؤسىنعم"

؟هبلاسل

٢حا



الو،همساسّدقتهللاملعنمهانملعامكللوقن،معن:هلانلق

:كنعهنامتكانللحي

ةينارقلانوكلاوهو،لوألانوكلاف

نوكلاوهو،لوألامسالادعبنّوكملاهنأل،ناملسوهو

ميظعلانوكملاالإناكمالونوكهلبقنكيمليذلالوألا

نوكلاوهناكف،مسالانوكيذلا،ىرابلالزألاليلجلا

نوكءدبناكف.ءايشأللثدحملاهثدحأهنأل،يناروثلالوألا

،هلثدحملاةيرهوجنماصلاخارهوجائيضماروننّوكملا

،رصبلاكلذدنعراصف،لزألاةيرهوجنمناكملاناكامك

ّنأربخأو،هباكيفهبأدبىلاعتهللاّنأل،عمسلاوهمسالانأل

﴿:ىلاعتهلوقوه،داؤفلاورصبلاوعمسلاةفرعمنعلاؤسلا

.عمسلاو.«ًالوؤسمهنعناككنوألكداؤفلاورصبلاوعلسلانا...

دعبثدحملاهنأل،دادقملا:داؤفلاو.بابلاةرصبلاو.مسالا

ىلإفاضينأقحتساو،نيوكتلابرقنمةلزنملاهلف،بابلا

،اهلكفرحألادوج،دوجسلانعهانحرشامبرصبلاوعمسلا

٣٦:ءارسإلا)

٨٢:ةحفصلا"

٦٢ ،



:لاقف؟فورحلاتدجلكدجستململ:هلليقىتحهفوقوو

ناكو،كرمألاراظتناتفقوتف،رومأملاانأومآلاتنأ،يالوم

تلعجو،اًدرفمكتلعجدق:هللاقو،اهلوأىنعملاهلعجلاهرخآ

كيلإفاضيال،اهلةياهنلاّدحنوكتف،كيلإةفاضمفورحلا

اًدرفماًدبأ،فرحاهنمكيلإمضيالتأدتبااذإو،فرحاهنم

.ارخآوالوأكتاذب

:يرهوجلا،يناثلانوكلاو

.ىدنكلادوسألانبدادقملاوهو

:يئاوهلا،ثلاثلانوكلاو
ممرر2ص2س

:ايناملا،عبارلانوكلاو

ةفرعمبنيفراعلابولقحورم،يراصنألاةحاورنبهللادبعوه

:ىرانلا،سماخلانوكلاو
عمامرعمهيمجروحمسرال

لهانعهبشلاوكوكشلانعظايذلا،نوعظمنبنامثعوه

.قحلامامحىلإمهادهوهللاةفرعم

١٦٢



ةيرثلا،سداسلانوكلاو

نيفراعلاىتفأيذلاوهو،نينمؤملاريمأانالوممالغربنقوه

.اهتاذةقيقحبمهربمهالومةفرعم

:علسلانوكلا

وكلملانمواهلكناوكألانمربكأولجأومظعأوهو

ولطابلاقهزوقحلاهبهللاقحييذلاوهو،هيفنم

قئالخلانمهبصتقيوءامعلاهبولجيوءاطغلاهبفشكي

هرياريخةرذلاقثملمعينمفومهلاعفاباعيمجمهيزاجيومهلامعا

تسمالمممنن

مسالاوهو،دمحأديسلاوهو،هريارشةرذلاقثملمعينمو*

عمسلاوهو،ربكألاديسلاو،لجألاباجملاو،مظعألا

اهرخآيفرخآلاو،اهلوأيفلوألاوهو،هانيبوهانحرشيذلا

وءاضيبلاةعجرلامويوهو،تاروهظلاوراودألابحاصهنأل

باكيفروكذممويلكو،ةمايقلامويوهو،ءارهزلاةركلا

.لبقأفلبقأ:هللاقيذلالقعلايفيذلاوهو،وهوهفهللا

وهاقلختقلخاميلالجويتزعو:لاقف،ربدأفربدأ:هللاقمث

٨٣:ةحفصلا"

٧،٨:ةلزلزلا"

٢٦٢



كبو،بيبأكيو،يطعأكبو،ذخآكي،كنميلإبحأ

ىصحيالو،هتفصكردتالو،هادمغلبياليذلاوهو.بقاعأ

زجعيهنودنمو،هئرابالإهردقيالو،هلضفطاحيالو،هلام

.هنودمهنممومالسلاناملسنمهيلعردقيالوكلذنع

كمهيفحلاقنممانلعجيالنأوهتفرعمةقيقحغولبهللالأسن
ما

ةيهتضبقفينجضرأوردققحهللااوُرَدَقاَمَو﴿:قحلاهاوقو

.«نوكرشيانعىلعوهناحبسهيليتاوطتاوامّسلاوةمايقلا

لجأالعولجىنعملاو،دمحأديسلاوه:ةيآلاهذهيفهللاو

،ةمايقلامويهتضبقاعيمجضرألاو:هللاقينأنممظعأو

اًدرفماًدبأ،هريغالمسالاوهامنإواهنيميتايوطمتاونسلاو
دعامتدكيلع

.ارخاوالواهتاذب

.اريصباعيمساذكو،رصبلالبقعمسلاف،ريصبعيمس:هلوقامناو

ائيشمتكنالنأانيلآنأل،هنايبعدنال-ميظعحرشداؤفلايفو

:هلوقوهو-هانحرشالإهانملعامم

٦٧:رمزلا١

٨٤:ةحفصلا"

٣٦٢



ماناممارورمماصماُعوو

ىلعاتطبرناالولهبيدبتلتداكنااغرافىسومماذاؤفحبصاوو

ن تسمالرم

،ناملس:مألاو.لمحتديسلا:وهىسومنأكلذو.اه...اهبلق

رما

يفمهليلدناكو،مسالاوىنعملابةفرعملاىلإقئالخلامأهنأل

ةمظعلاوةلالجلاىأراملهنأكلذو،دادقملا:داؤفلاو،ةينادحولا

ىلجتاملف،هتيونعمبلوقينأوهبيدينأداك،مسالاةلزنمنم

فاخودوجسلانعفقوت،هرهبأامىربكلاةمظعلانمهل

نقيتلابلقلاىلعطبرلاناكف،اهمظعف،هقوفةياغلاّنأملعو

يفاحتفاواحرشهانحرشدقو،داؤفلاىلإيدؤيرصبلاف،ةقيقحلا

نوكلاكلذكو،لوقعلايوذلانايبهيفانعمجو،نوكلااذه

نمهدعبيتأيامو،رهوجداؤفلاو،رونرصبلانأل،يرهوجلا

ناكلوألادعبناكاملكف،هنيوكتوهتبقرىلعلكناوكألا

.يناثلاملاعلايفطاطحنالاةياهنىلإةلزنمهنود

٤٦٢



الو،هيفانتفيالو،هانبلسيالنأهلأسنو،كلذملعىلعهللاانتبث

،هيلعهلضفبهاجتو،هتمحرهتكردأنممانلعجينأو،هنعانلضي

.ميركداوجريصبعيمسهنا،هملعوهلمعىلإهلكيملو

:[مايألاوروهشلاصاخشأ

ًاروهشلاصاخلا

:اهلوأ،ارهشرشعاننااهيفو،"ةنسلاوهو

رصرص

:ناضمررهش

١رصامكتترو١

هللادبعتمس:ناضمرمايصو،بلطملادبعنبهللادبعوهو

...﴿:ىلاعتهلوقبهباتكيفلجوزعهللا"اهنيبيذلاو،هيف

يفو."4ايسنإمويلاملكأنلفاموصنَمْحرللترذنينإيلوقفادحأ

ممص ومتتسامملارصاامك

ملكتالاكيآلاقةيآيللعجابرلاقو:لئاقنمزع،ايركزةصق

نامهيلإىحوأفبارخملانمهموقىلعجرخف*ايوسلايلثالثسانلا

٨٥:ةحفصلا"

.دَّمَحُمباجحلا/مسالاةنسلابدصقي"

نيبلصألايف"

٦٢:ميرم "

٦٢حا



ال،هبجاحوهنيعوهديبهيحوناكف.«ايشعوةركباوخّبس
ما

برشلاولكألانمهيفهللادبعهرهظأيذلاميرحتلاو

،هيفهللاهمرحامعيمجىلإقحلانمسيلامبقطنلاوبذكلاو

"4...نآرقلاهيفلزنأيذلاناضمررهشو:لاقف،ىلاعتهللاهركذ

:نآرقلاهيفلزنأيذلاىنعمو،دحت:نآرقلاو،هللادبعةرهشلاف

،رطفلامويوهو،رهظهللادبعنمهناهراهظإوهروهظ

.هيفهللادبعهمرحاملكلهلالحاو

:لاوشو

.بلطملالبعنبثراحلا:هصخت

:ةدعقلاوذو

ذإ،هتفرعمنعسانلادعقيذلاوهو،بلطملادبعنبريبزلا

،رفكلاىلإهوبسن

1،11.:ميرم

١٨٦:ةرقبلا"

املك:لصألايف"

٦٢ -1



:ةحلاوذو

هوبحأو،هلئاضفاووروسانلاهّج:بلطملادبعنبةزمح

.داهجلاوناميإلاهراهظإل

:مرحملاو

.هناميإيفسانلانمفئاوطكشلا:بلاطوبأ

رفصو

بلطملادبعنيبموقملا

:يناثلاعيبرولوألاعيبررهشو

بلطملادبع"انبلاقادغلاولج

:ىلوألاىدامجو

١١تترورصامك

.هللالوسرنبهللادبع:ليقو،بلطملادبعنبةبعكلادبع

:ىرخألاىدامجو

لاCرصعم

.هللالوسرتاميهاربإ

:بجرو

٨٦:ةحفصلا"

ءانبأ:لصألايف"

٧٦٢



:نابعشو

.هللالوسرنإمساقلا

:[هيلايلوناضمرمايأصاخلا

:ناضمررهشمايأاموينوثالثلاامأو

:مهف

هللادبعو،رهاظلاو،مساقلا:مهو،دّمحتديسلادالوأةعبرأ
حمررصصصا تتحروتترصCرصعمعم

،ةيطبقلاةيرامنمميهاربإو–دليوختنبةجيدخنمهدالوا

هرفعجو،ليقعو،بلاط:مهو،بلاطيبأدالوأةثالثو

امرثاعمتلمعمرصصصامبملfهمه

نايفسوباو،جايهلاوباو،رفعج:مهو،لاّمعدينسلاماتياةسامحو

ممهرصامكتلرو

تنبةماما"انباحلاصوىيحيو،بلطملالبعنيثراحلارونب

رصرصامكووحنلاههمهص

تاثراحلاتلفونتاةريغملاامهوباو،هللالوسرةنبابدامر

امرثا

بلطملادبع

لااملاعمعf0همه

،هللادبعو،رذوباو،دادقملا:مهو،ناملسديسلاماتيأةسمخو

رصامكرصعارصروحمسرال

.ناداكنبربنقو،نوعظمتنامثعو

قحالملايفتاحلطصملاعجار

ءانبأ:لصألايف"

٦٢ /\



مكوكسمروحروهم

ههههه:•ا

دساو،كلامنبعفارو،ساكنبرمعنبرذنملاو،"رورعم
١رصممرامر

هللادبعو،تماصلانبةدابعو،ةدابعنبسابعلاو،نيصحنب

.ااك.٢"اكةرالبمكوكس..ه

رصارصااسمثمر

ه٢"-اهمههعاهه

نبلالبو،"ءاقرونبليدبنبعفانو،بعكنبيباو،ريمع

.حابر

امرثارصرصامك

.بلطملادبعنبثراحلانبلفون:اهنمو

.ناضمررهشمايأصاخشأمهو،الجرنيثالثددعاذهف

٤..ا.كك35ههه35هلجي.يج.مأ*هجاهجلاعم

:"[نه]و،ناضمررهشيلايل،ةليلنيثالثصاختأةأرمانوثالثو

سيلورادلادبعنموهو–فانمدبعنببهوتنبةنما

رصرصحمررصعمرصرصامك

تنبةمطافو،دليوختنبةجيدخو،-مشاهدلاوفانمدبع
رصرصصامدععرمرعمصoصاعم

ةمطافو–ةنمايهو–موثلكماوةيقروبنيزو،دسا
مرسمرصتسمالاملا

ثراحلاتنبةنوميمو،ةجيدخنمدمحديسلاتانبءارهزلا ه

رورغمنبربلا:لصألايف

٨٧:ةحفصلا"

اقرونبعفار:لصألايف"

قحالملايفتاحلطصملايف(ناضمريلايلصاخشا)عجار٤

مه:لصألايف"

٦٢وا



وو

رصابابلارصانلامكرصارصممكاهلوكسمكوكساهلوكسابابلارص

ةيرامو،ةيريخلاةيفصو،ةملسماو،نمياماو،ةيلالهلا

عم

ا

ممررصتت اسمثرصرصلاوحنحارثا

تنبةنامجو،ءىناهماةتخافو،هللالوسرجاوزا،ةيطبقلا
هه

رص

صoصاتتروابابلارصاابابلارصرصارص

بنيزو،بلطملادبعتنبةيفصو،ةيبالكلاتباثنبسيقلا

مرمكوكسرصمكمكمتمرصامك

سيمعتنبءامساو،ةناحيرو،ةضفو،ةراطعلاءالوحلا
و

١متاملامهوكاهلوكسابابلارصاامك o صارص

هللاةماو،ىراصنالاكلامنبلعسةجوزكلامماو،ةيمعثخلغحلا

ووكاملارصرصرص

املامررصاoصاوحنoصاصامدع

ىهويعازخلاقمخانبورمعةاما-ديرشلاتنبةنماو،قاخت
و

إ

جملب"ةعاك.٢مممعمهعسُع

oصاصoصاتلروعممررص

،"شختنببنيزو،بلطملالبعدالواريبزلاوبلاط

صoصارصمكمك١

بنيزو،ةيبلاولاةبابحو،هللالوسرةعضامةيدعسلاةميلحو

،ناضمررهشيلايلصاختأددع:[ءالؤهف.يلكلاتباثتنب

قحالملايفمالعألامجارتعجار

نارمع:لصألايف٢

٨٨:ةحفصلا"

اذهو:لصألايف

٢\/ه



:ةمطافلناضمررهشيلايلنمو

"[ثالثلاةليلو،نيرشعوىدحإةليلو،[ةرشععستةليل

نمفصنلاةليليهو،ردقلاةليلاهيفعقوتنيتلا:نيرشعو

.مالسلاهيلعنيسحلادهشمةرايزاهيفّنإو،نابعش

هذهنمو،ناضمررهشيلايلصاخثأددع"[ءالؤهفا

ةمطافلنهنم"[تسا،ناضمررهشيلايلنمةليل"نيثالثلا

:ءارهزلا

."[ةرشععستلةليل

."[نيرشعلاوىدحاةليلو

ةليليهو،ردقلاةليلاهيفبقترتىتلانيرشعو"[ثالثلاةليلو

،مالسلاهيلعنيسحلادهشمةرايزاهيفيتلانابعشنمفصنلا

لبقيومهيعسركشوهراوزرجألجوزعهللاىلوتياهيفو

رشعةعست:لصألايف"

ةثالث:لصألايف"

اذهف،لصألايف"

نوثالثلا:لصألايف"

ةتس:لصألايف"

رشعةعست:لصألايف"

نورشع:لصألايف٧

ةثالث:لصألايف"
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هولأسامومهجتاوحيضقيومهحيبستومهتالصوامهءاعدا

مهنمنيخمونيسحلاونسحلاورطاقلاميظعتكلذلك.هوبلطو

.مالسلا

ةجيدخيهو:ناضمررهشنمةليللوأ،لايلتسلانمةيناثلاو

ديسلارهظأاذك.ءاسنلاىلإثفرلااهيفلجأيتلا،دليوختنب

رئاسيفواهيفبجوأف،ةمألايفةنسنوكتنأامأوميو

،لسغلا"(لايلتسلا
ص

مأ:يهو،رهشلانم"[ةرشععبسلاةليل،لايلتسلانمةثلاثلاو

ةالصيفةدايزريغبحيبستورهساهيفو،بلاطيبأتنبءيناه

ةالصىلعةدايزةعكرنيرشعةالصاهيفنأل،ناضمررهش

.نيرشعةليلىلإرهشلالوانمنيسمحوىدحإ

مهئاعد:لصألايف

يلايل:لصألايف

٨٩:ةحفصلا

رشعةعبس:لصألايف

عام٢١

١/٢٢



ممر

ةنامجصختيهو:ةرشععستةليل"[لايللاتسلانمةعبارلاو

ةعباسلاةليليفاملثم،ةعكرنوثالثاهيفو،بلاطيبأتنب

ءاوسلاب"[ةرشع

رهشنم[نيرشعلاوىدحإةليل،"[لايللاتسلانمةسماخلاو

نوثالثاهيفو،دمحديسلامأبهوتنبةنمآيهو:ناضمر

ينامثو،لوألاءاشعلادعبةعكرةرشعاتنثا:اهنم،ةعكر

ةالصيفةعكرنوعبسو،رخآلاءاشعلادعبةعكرةرشع

:ناضمررهشنمنيرشعو"[ثالثلاةليليهو،ةسداسلاةليللاو

مأ،مالسلاهنمدجتديسلانأل،ءاوسلابنيرشعوىدحإةليل

.هترجأريجألايفوي"امهيفّنإ:لاقو،نيتليللانيتاهءايحإب

يلايللاةتسلا:لصألايف

رشععباسلا:لصألايف"

يلايللصألايف"

نورشع:لصألايف

رشعانثا:لصألايف"

رشعةينامثلصألايف"

ةثالث:لصألايف"

اهيفلصألايف"

١/٣٢



يفبغراف،رهشلارئاسيفقتعأاملثمقتعياهيفّنإ:لاقو

ءارهزلاةمطافو،ردقلاةليلىجترُتايف:لاقو،ريخلانمةدايزلا

هّرسيهو،رطقةليللاو،دمحأديسلاةردقلاو،ردقلاةلي

"هللاّنألسخلايلايللانملضفأيهو،وهيهو،هترهوجو

قرفياميف،نيلزنملكانإةكرابمةليليف:اهيفلوقيلجوزع

تاماقملاونيسحلاونسحلا:مكحلامألاو."ميكحمألك

اسيبلتاهنمتاماقملاروهظلثينأتلابرهظامنإو،رطسلارخآىلإ

يرهازلانانسنبدمحأبيقنلاريخىنعملااذهيفو،قلخلاىلع

ةيأبوتبجنمل،انديساي:اولاقفنوفراعلاهلأسف،بجتمل
تسمال

تككشافاماقمنيعبسيفدجلادجتتيأر:مهللاقف؟ةع

،ةرفولاوجرفلابرهظدقو،ةيدمحملاةبقلاهذهيفهتيأراملف،هيف

.تبجخلهيفككاشلاكيفرطتضضغ

ة0:ةحفصلا"

٢،4:ناخدلا(ميكحرمألكقرفياهيف*َنيرذنُماَّنُكاَّنإةكَراَبُمةليليفهانلزنأانإ)يهتايآلا"

لاقف:لصألايف"

٢\/ع



"[ثالثلاةليلو،نيرشعوىدحإةليليفىجترياهكاردإ

ةليلىلإرهشلانمريخالارشعلايفةعكرنوثالثو،نيرشعو

ةج"نيثالثلا

و،ارهشرشعينثالاو،ةنسلاو،ةعبسلاناوكألاةيمستتمت

.ناضمررهشيلايلومايأ،ةليل"[نيثالثلاو،اموينيثالثلا

.ةلاسرلالوطتالئلارهشرشعدحألانودنمهيلعانرصتقاو

:(لكوتملاةفيلخلانمزدادضألاءامسأ

وبأانديسهيلعلدامىلعلكوتملاعمدادضألاءامسأامأو

.مالسلاهنميركسعلانسحلاانالومتقويفبيعش

،دعاصنيبهللادبع،هماتيأربكأردبيفنكاسلاجرفنيرمت
هابابلارص...عم١..ك:كعمههدبد"هنارصاصاوح

فلوىلعهنروباوامهامصهحيبافليناونمو،يثراحلاروعالاو

.مهجلا

ةثالث:لصألايف"

دقو.شماهلايفسيلو(ةخسنيفو)ةلمجنتملايفهلبقخسانلاعضوىرخأةخسننملقنلااذه"

ا|نيدوماعنيبهانتبثأ

نوثالثلا:لصألايف"

نوثالثلا:لصألايف"

ىرخأعضاوميفورمعوعضاوملاضعبيفرمعريثألانبادنعهمسادرو"

٢\/ح



نبهللادبعالإهسفنفرعيالو،"ءارماسينعيركسعلابءالؤه

."دعاص

:ارهاظنيمومذملالاحيفانطابنودومحملاامأو

هكذنكمأنممهنمانرسفدقو،اوصحينأنمرثكأمهف

:ةثكانلاةشئاععملتاقنهمهنم،هريسفتو

١ابابلارص o صا١مر

رصااسشهاملاحررصعمرصوهر2سم

.ةعيشلايفىراصنألاهللادبع

:"انطابنودومحممهواًرهاظنيمومذملانموا

"رفعجنبهللادبعو،نيفلاخلايف"ليقعو،نيكرشملايفبلاط
عماممروهمحرومتههه

وباناكو.نيربتخملايفمجلمنبنمحرلادبعو،نيميقملايف

يفتامةصفحيبأنبانالسيلدتلانموهلكوتملانمزدادضألايفةصفحيبأنبامساجاردإ

يذلاةصفحيبأنبناورمنبطمسلاوبأ:وهحيحصلاو.لكوتملانمزلشعيملوديشرلاةفالخ

لماكلاريثالانبا)بلاطيبأنبيلعضغبيايبصانناكولكوتملاءامدننمناكهناهنعفرع

(1 . 9/٦

تحبصأمثدنجللةنيدمنوكتلمصتعملااهانبةلجديفرشىلعتيركتودادغبنيبتناكةنيدم"

.ركسعلاو،ىأرنمرساهئامسأنمو.نمزلانمنيحلةيسابعلاةلودلاةمصاع

٩١:ةحفصلا"

هتبثأدقو"ةرهوجلا"خسانلاهيمسيرخآردصمنموأ،ةيشابتسرللىرخأةخسننملقنلااذه"

.انيدوماعنيبهانزيمدقو،صنلانمض
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ىلعربصنممو،نيتخملانم"ءيناهنبنسحلاساو

نملكو،نيدهاجملايفديزو،نمحرلادبعهلمتحااملامتحا

وهفرمألابحاصنمرمأببلطيتيبلااذهلهأنمجرخ

ام":قحلاهلوقولاققداصلاىلوملانأل،ةرصقملاىلعةُج

ىلإسانلاوعديانملجربثعبننحنوالإنيحالونمزنم

انيلإثعبيملهللاّنإ:ةرصقملالوقتالكل،انتعاطوانتيالو

القحلانأل،هنعاندعقواهاكرتوقحلاىلإهبجننلفايعاد

نيبهللادبع:كلذنف،امئاقاًدبأديدجوهفلطي

يذلادجتهنباو،بلاطيأتييلعنيكنسحلانيحلنسحلا

ربنملاىلعوهوروصنملابطاخو،ةنيدملاب"ةمامإلاهلدقع

سوؤرىلعبسلايفشخأونينمؤملاريمأبسدقوةنيدملاب

ىلإاهجتمروصنملاناكو."ميهاربإهوخأووهجرخل،داهشألا

هيلإمدقتو،ةنيدملابيوزخملةرامإلادقوامهنعكسمأفجحلا

بلاطيبأنبرفعجنبهللادبع

قحالملايفمالعالامجارتعجار

بلاطيبأنبيلعنبنيسحلانبيلعنبديزوه

هانكرتف:لصألايف"

نيسحلا:لصألايف"

٩٢:ةحفصلا"

مالعالامجارتعجار"

١

٢

ام

ع
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،مالّسلاهنمنينمؤملاريمأبشينأةعناموييفبطخاذإ

قرف،ةعمجلاةنيدملابرضحوةكمىلإجرخل،نعللابرهجيو

هنمنينمؤملاريمأبسو،سانلاببطخوربنملايوزخملا

،هللامهنعلروصنملااضركلذبديريبسلايفشخأومالسلا

،هيلإنورظنيسانلاو(ص)هللالوسرربقنمفكجرخل

ممم
ووتت

مثبارتنمكقلخيذلابترفكأ...﴿:ربقلابطيحملارجملاببتكف

و
وو:صاهلرماهلصكمرومهم

امتامابوم":ارماسرواموامملارمرواهلاماهلوههههاهه

هجيادحأيربكرشأالويبرهللاوهنكل*الجركاؤسمثةفطننم

سمثعم2اهاملاورصه

ماىلعهالعانهردحناف،ربنملاىلعوهويوزخملانعطف

و

لعجل،هيلعيضقىتحضرألاهسفنببرضيلعجو،هسأر

ريمألهبسيفهيلإبتكو.روصنملاىلإلمحوتوباتيف

يفبتكامو،فكلاجورخو،بسلايفهشافحلاونينمؤملا

دجتبلطيفةنيدملامدقو.هيلعىلصورابنألابهاراوف.رجملا

نمدبالهنأاملعالف.أنسحلانبهللادبع"ينبلاميهاربإو
تسمال

ميهارباو،ةنيدملابتيبلاراجأبموقدنعدمحرتتساف،نأ
ميهاربإو،ةنيدملابتيبلاراجابموفهوهه

٢٧،٢٨:فهكلا"

(٢٥٧/١-نادلبلامجعم-يومحلاتوقاي)خسارفةرشعامهنيبدادغبيبرغيفتارفلاىلعةنيدم٢

نع.٣

يب:لصالايف

نيسحلا:لصألايفع

٢ \//\



،اهنمسانلارفنتساوةرصبلاىلإدصقفةيربلاقيرطىلعجرخ

جرخأف،جحلانمعجردقوةفوكلابوهوروصنملاديريراسو

يفسابعلانبهللادبعنبيلعنبىسومنبىسيعهيلإ

هيخألتقدعبهلتقفاهبهعقاوف،رمخقرايبهاقلتف،شويجلا

"هللادبع"ةوخإلليبساذكو"امهيرارذليسو،ةنيدملاب

،دووادو-نابجلايفنوفدملا-ميهاربإ:مهو،هعمنيلومحملا

بادرسيفروصنملامهسبخل."[امهيدلو"ليعامسإو"ىيحيو

.ةفوكلاىلعأبتارفلائطاشىلعضرألاتحتملظم

يفهللادبعهاعدااميعّديتيبلااذهلهأنمجرخنملكف

.انطابنيدومحملالاحيفارهاظنيمومذملانموهفدحتهنا

.حتفلادعبنوملسملااهانبيتلاندملالوأقارعلابونجةنيدم

٩٣:ةحفصلا"

امهرارز:لصألايف"

امهوخا:لصألايف"

روصنملاىلعاراثنيذلاميهاربإودَّمَحُمدلاو،نسحلانبهللادبعوه"

ميهاربإودَّمَحُموخأ،نّسخلانبهللادبعنبىيحيوه

نّسخلانبميهاربإنبليعامسإوه"

امهدالوا:لصألايف"
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:ارهاظنيدومحملالاحيفانطابنيمومذملاامأو
تسمالممعممرو عمروامعمتلم

وباو،روهعيبياتيلمحتو،نيعاتيةرارزو،ىسومتيسابعلاف

وتسمالامكعمسمعسمسرص

،ملسمنبدمحو،يرضخلاركبوباو-يدسالاال–يفقثلاريصب

نيدايزو،ةدئازنيرّجو،يلجعلاديراو،ةعازخنيماع

نمحرلادبعنبسنويو–بشوحنبباهشلاقو-بشوح

،يرصبلانسحلايبأنبنسحلاو،"ينجنينسحلاو،ينيطقيلا

يأنيراتخملاو،ينقتلاديبعوبأو،ىونلاعايريثكو

-ينيلكلارفعجوبأ"يناسارخلاملسموبأو،ينقتلاديع

يولعبفورعملا"دمحنبيلعو-"يفاكلا"باكبحاص
رصرص

ةرصبلا

/\

يفةيبرعلاةغللامامإينجنبنامثعحتفلاوبأوهنوكيامبرو.لاجرلابتكيفةمجرتهلسيل

هرصع

قحالملايفمالعالامجارتعجار.ةديبع:لصألايف"

ةديبع:لصألايف"

قحالملايفمالعالامجارتعجار.يناسرخلا:لصألايف

٩٤:ةحفصلا"

قحالملايفمالعالامجارتعجار"

لاجرلابتكيفلوهجم"

ةفاضإخسنلاضعبيفدروو):ةيلاتلاةلمجلاباقوبسمخسانلاهعضوىرخأةخسننملقنلااذه"

ةديبعوبأمسادريمل:ةخسنيفو):وهخسانلانمقيلعتلقنلابقعأو.(...ءامسألاهذهىلإ

هلقنامانزيمو،ةيشابتسرلابلصنمتسيلاهنألشماهلايفخسانلاتاقيلعتانعضودقو(يفقثلا

.انيدوماعنيبىرخأخسننم

٢ /\ «



:نيعدوتسملاونيظَفحتسملاءامسأامأو

مالسإلاوةيلهاجلايفالجرنوتسوةئامثالثمهو

:ةيلهاجلايفناكامكلذناف

اريجنو،نّيييذنبفيسو،يدايألاةدعاسنبسق

،"(يئاطلامتاحو،ليخلادازو،"ءاقرونبلفونو،بهارلا

دشارو،راجنلابيبحو،حيسملالبعو،حطسو،يدعهنباو

نبرقاعو،نوعرفلآنمؤموهوليقزحو،"ةماميلافاّرع

رهظأنيحهبشىنعملاهماقأ،بوقعينياذوهيدلونمدخلص

."ىنعملاوهو،ىيحيوهو،هلرصنتخبلتق

:مالسإلايفمهنمناكنهو

"ىشاهلاليلسلانإ"مهندبعنبهللالبعوهو:نيداجبلاوذ

رصمكمكسرال عموحناملاو

دارانيحهنالنيداجبلااذىمسامناو،نيصلخملاةجردسيئر

ةئامثالث:لصألايف

سيق:لصألايف"

ىرخألاةيريصنلارداصملانأعم،لفوننبةقرووهنوكيدقومسالااذهبدحأمالعألايفدجويال"

.مسالاسفنبهركذت

يط:لصألايف

(٢٤٩/١٢–مالسإلالبقبرعلاخيراتيفلصفملا–يلعداوج)ةلحكنبحابر:همسا"

.خيراتلاومجارتلابتكيفركذيملا

.(ةخسنيفو):هلبقخسانلاعضو،خسانللىرخأةخسننملقن"

(٤.٩/٢–ةباصإلا–رجحنبا).هانركذامباوصلاو.مهن:لصألايف"
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امهواهيّداجتهمأهلتعطق،(ص)هللالوسرىلإريسملا

اذيمسكلذلجألف.رخآلابرزتاو،دحاوبحشتاف–ناءاسك
رصمكمك

.نيداجبلا

."ةبابلااهللاقيهلةيبابىنكموهو:يراصنألا"ةبابلوبأو

رصعمامرثتتامابابلارصارصرصامكعم

ابرتناكو،"[نيصحلانيزاكوهو:يونغلا*[دثموباو

ممرومس-تترو

نبةدابعنيبوهنيبلوسرلاىخاو،بلطملادبعنبةزمخ

رصصص رصصصلاهههعم

.ةلضننبهللادبعوهو:ةزربوباو

روامتيمروروامروحماملاتتمحرورصصص

.نونجملانايلعو،نونجملالولهبو،يروثلانايفسو،ناسيكو

نبفيفعنبمهتدبعنباوهلب،يمشاهلاليلسلاىلإهتبسنمجارتلالهأنمدحأركذيمل

/٢–ةباغلادسأ–ريثألانبا)ورمعنبنامثعنبيدعنبدعسنبةبلعثنبيدعنبميحس

(١٢٣

ةباحصلايفدحأدجويالذإ،يراصنألارذنملادبعنبةبابلوبأوهابلاغو.ةنابلوبأ:لصألايف"

قحالملايفمالعالامجارتعجار.ةنابلوبأهتينك

ةنابل:لصألايف"

زييمتيفةباصإلا–رجحنبا)يونغلانيصحلانبزانكدثرموبأحيحصلاو.دشرملصألايف

(٦٢٥/٥–ةباحصلا

ريضحنبنانك:لصألايف"

٩٥:ةحفصلا"
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قطننملوأناطخنيببرعي.ةيلهاجلايفناكنممو

بعكو،ماعنيرمتو،نالهكهوخأو،أبسنيديمحو،ةيبرعلاب

ديسلاهيفلاقيذلايبرعلانانسنبدلاخو،رعاشلاةمامأتي

،رعاشلاىلسيبأنبريهزو،هموقهعيضيأكاذ":دمح

ةعيبرنبديبلو،يدعجلاةغبانلاو،ريهزنيببعكهدلوو

نيبعيو،يئراحلاةشبحلاكلميشاجنلاو،رعاشلايرماعلا

ةدربلابتيبلااسكنملوأ،"يريجلابزكيلك:ليقو،ناسح

.""احاتفمهبابللعجو

ىلعانرصتقاو،نيعدوتسملاونيظّقحتسملاءامسأرثكأاكرتو

.عنقمكلذيفو،مهنمهانركذنم

نميلاةعبابتدحأيريمحلابركوبأدعسأهنبالبهيلعءانثلاءاجنموهسيليريمحلابركيلك"

(٦٦٤/٢–لادتعالانازيم–يبهذلا)دربلابةبعكلاىسكنملوأوهو

حاتفم:لصألايف"

(ةخسنيفو):هلبقعضو،خسانللىرخأةخسنذنملقن"

٢٨٣



[ةمتاخلا

ترهتشاولضفلارهظو،ةئملاتمظعو،ةمعنلاتلجدق:لاق

ىلعو،همساسّدقتهللاىلعءانثلاوركشلابجوو،ةعينصلا

هلالجيهلأسنف،هبظعووانيلإهفنماذهجرخأيذلاببسلا

بتامعيمجو،هبابو،همسابو،هتردقوهتمظعوهئايربكو

مهلانلعجينأو،امالسوةيحتهنعاعيمجمهغلبينأ،هتفرعم
موصص

ىلعانتبثيو،نيزئافلاتاجرديفانقحليو،اعبتواعيش
يمهب

،هنعانلضيالو،هيفانتفيالو،هانبلسيالو،هيلإانادهام

معنولكولامعنوهللاانبسحو.نيركاشلانيدماحلانمانلعجيو

.ريصنلامعنوىلوملا

نيمآ.نيرهاطلانيبيطلاهلآودجتانديسىلعهللاىلصو

٩٦:ةحفصلا"
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يلصألاطوطخلانمجذامن

:تفيلأت،ةيغابتضيباهناصمهقيفعيرسعيونلاقيضىلعبتك

ايسيتانخيشتناعنهيقفوهنلعأيفيخيراتلاملاعلايبكترمتملا

عمةيعيبعشتاعمتجنينسحلاهللادبعتيبأميلسلاانيصقمةيعمقو

هماعبانعفنوهتميقىلعيهماقمكيشبهتاجتنمعيونوءاسميربهنبا

اعيتباقلةيناكستاعمجمهنعيعب،تيمأهتلاقمىلعانتبثو

ةتيملاعلاءبعلااهيلإنيمتنملاواهتيبنماهناواهيلعامواهيناعم

نميعجنلانيبعاللاديريامنيب

نأنمانلعفهبيشيرقةلمرفعوهيلعهتيمنأديرينم

دهاشلافافتهتلاةفرعماوبستكييتلانيينيدلاعجرمانيدم

:ةتباثلاتضافأخيعترملوضفأغنينافتهيوتحيتينب

.نيتلثامتمميمصتةيفيكفسنتيفنيترايسنيب

عللةيملعلاتابلطماعلاايسنلاملعتلااهيفمدعنينابديسلا

ةحابتللاهعملماعتلكواعتمماظننعماظنعمتساينعينأ

رو.ف.اماتخلاييراغيليغضلاماعلاماقفاةيلبقتسملا

تنأهنامأوىهتنإهتلفكيتلاهتبيبانعايأف:تعيامأ

."ةعشبةمتعلاهسفنعضيهبيشتنملاهنميناعيامب

اهنةلطصابلاعييمتقطانملةيناسنإوةيعاولاهنذأيةلفانلاةينيعو

 

Eييتيجيةيو-1-عسيييتةئملايف

طؤطخملانمىلوألاةحفصلا
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تينيذلااركباذإف.نينمؤملاريمأدعبهتيو.ةيورشبتسيمهنإ

ىتفازرلته:ىلاعتهلوقو.غيرفتايلارشبتسمةنيدثلامتهنود

وعت..يبكلايملاوعنتقلااولاقمايالاقاذاماولاقاميدقنع

رنشرشلانيبنماهيباةعبرالامويلوأيفنيمواينملاو

اهتاقفلاوذهييفمهاجتافصونيذلاكئللاوةيربعلاباهتينب

يتلامهللوقيفعانمةبغريقفهيلإتدنفطاعبأنعفشت

تلاق،ييبلليلعلامهتانبنهتفاينولوقيف،ماياانهنم

غنأةينغأنهتلابقلعتيهرغتقمتمضنافتعاضدقل

هبتماعتتمدقيتلاةتسلاناولألايفهتلوملاةقايسمهفن

هغيكشنلفهنقيتنوهدقفندلنهلاويويدلفتيغوهمغنددن

تيوكلايفحنقيتوهجوياممهتاياغوهتابغإمتقنملأ.معنهلانلق

نالاهيبوكيوهيلعظانمهلهباطخونالاهيلوتدنعباونلا

عساتلايوبمأمتامغننيرشعوةينامثلانامسلادتشت

ةيذيفنيرصأيعو...عشيعتجمد:يغببعلعنينممهنم

ةفيظنيغلتنايبوهتميقوهتمربهتيمستوهليعفتوهتلمجم

ةيفاكلاعنمديؤيهنمنقتيلكلاونييونسلانيكام

ريشباوقلغارتفاهلوأوايلاماعضأفلكلاناكمنمنيبخان

ريبك-٢-

طوطخملافصتنمنمةحفص
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يف،ةيبرغلاتايفصو-تاسيكو-ةلضننباوتلادبعومجمةنم

،هيفناكنمو،ةنسلايفو.ةيونملانايلعو،ةنونبالواهيف

نبديعاو.ةيبرعلابقطاننلعيوأناطقنيبينعيالةيلهاجلا

نيشاشتلاةسملنمبعك.اماعنيرشعونيدكيفامنيب

. ةيبعشلاو:دمديسلاهيفلاقيذلانييسابعلانانبلنيبيدافو

ريغنيبعكدلومرعاشلانممهيلعنيعتو.هنوقَّدعيبم

يتاجنوهيبعاشلاجيرماعلاةعبتتبثيبف،هينعجلاةغبانلاو

،يئيبلاعيرايلاكمايقو،غناسمنبةوبتوةقرافاةشبحلاكلم

...اهاتفمهبابلعنقموةيربلابتيبلااسكنيعبرأ

هانلكانيلعانعقاونيعدوتسملاونيظفقسلاءاعمأتلاانيلعو

ةيلماميف.ونقنكذيفومهنم

:هيهتشتانضفلاماظنةناداتمظعوةمهتلاتتبدق:لاق

،تاهوهعمعضتقتهتلئاعءانثلاوركشلاونانفطبجومةعينعلا

يفهلدابيهلأسنفهبظعيفانيدلهنانتمانمعزعأيذلاببسلا

بقلانماوبعتديابهعمابمهتنمقوهتمظعوهلامو

مضاندعيغنأوًايندموةيقدنعاعيمجمهندينأهتفرعم

،ءامءاعانتبغمنيزئافلاتاجردينامهباقعايفامهمائيش
البالمعـسةيتاي-

طوطخملارخآنمةحفص
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داوجلايلعنبدجتنأوةيلاغلانمهنا

١

.هنعل

يبأنبهللادبعجايهلاوبأ

دبعنبثراحلانبنايفس

.سم

:بلطُملا

هيلعهللاىلصيبنلاباحصأدحأ

ناكو،ثيدحلايفةياورهلو،ملسو

بلاطيبأنبيلعبحص،ارعاش

ءالبركموييلعنبنيسحلاعملتاقو

يفجايهلاوبألثمي."هعملتقو

تاعكرلاىدحاةيريصنلاةديقعلا

.رصعلاةلفانةالصنمةينامثلا

:يراصنألاديزنبدلاخبؤُيأوبأ

،يجرزخلايندملايراصنألابويأوبأ

ةنيدمللهمودقدنعهراديفيبنلالزن

لوسرلاعمعقاوملالكدهش.ارجاهم

..دحأوردب:ملسوهيلعهللاىلص

مثنيفصولمجلاموييلععملتاقو

راصحيفةيواعمنبديزيعمازغ

نفدوتامولوألاةينيطنطسقلا

–٢ج–ةعيشلانايعأ–نيمألانسحم

٢٩٢ىص

١١٧/٤–ةباصإلا–رجحنبا"

نبنسحلانبهللادبعنبميهاربإ

جرخ.بلاطيبأنبيلعنبنسحلا

روصنملارفعجيبأىلعدجمهوخأووه

سمخةنسيفالتقواهيحاونوةرصبلاب

ةئامونيعبرأو

ناورشونأنبزمرهنبزيوربأ

).م٦٢٨–٥٩.)

ناورشونأىرسكنبزمرهنبزيوربأ

.يناثلاىرسكببقلي،سرفلاكلم

ةيلهأبرحدعبسرافشرعىلالصو

مهبراحاقحالمث،نييطنزيبلاةدعاسمب

.مورلاةروسعلطمةروكذملابرحلايف

قزمينايبنلاهيلعاعديذلاوهو

هنباديىلعمآ٢٨ماعلتقفهكلم

.هيوريش

.باطخلاوبأ

.يلهاكلابنيزيبأنبدجم:عجار

.يلامشلارمغلاوبأ

بابيفعجلالضفملاباحصأنم

.ةيريصنلادقتعتامكمظاكلاىسوم

رابك)ةسمخلايفعجلاماتيأدحاوهو

بتكيفحيرصمساهلسيل،(ةكئالملا

ىلعتقفتاةعيشلابتكنكل،لاجرلا

٢ /\ 6



ةبترمةيريصنلاةديقعلايفروصنملل

هذهلاندقو،(ناطيشلا)دضلا

اميسالةقدانزلابهشطبببسبةبترملا

دحأبنيزيبأنبدجمباطخلاوبأ

عجار)ةيريصنلاةديقعلايفنيسدقملا

(باطخلاوبأ

.ينيلكلارفعجوبأ

رفعجوبأقاحسإنببوقعينبدمح

اهبثدحودادغبنكسيزارلاينيلكلا

ىلعنيفنصملاوةعيشلاءاهقفنم

.دادغببه٢٢٨ةنسيفوتمهبهذم

نيمومذملانمينيلكلانويريصنلاربتعي

يفهنوحدمياوناكنإونطابلايف

.رهاظلا

١٢٠ىلاوحت)ىيلاولادلاخوبأ

).ـه

ىوردسأينبنمةبلاوينبىلومزمره

ةفالخيفتام.بلاطيبأنبيلعنع

نويريصنلاهربتعي.زيزعلادبعنبرمع

يهوءابجنلاةبترمنمةكئالملانم

ريبكلاملاعلابتارمنمةثلاثلاةبترملا

.ينارونلا

٤٣٣/٥–نازيملاناسل–رجحنبا"

٢٢٨/٦–ىربكلاتاقبطلا–دعسنبا"

ةديقعلايفبويأوبأربتعي."كانه

ءابجنلاةكئالملاةيريصنلا

.نيرشعلاوةينامثلا

:لاّمجلاركبوبأ

وهوأبسنبهللادبعباحصأنم

دحأ

بسحبوهو.ةمجرتهلسيللوهجم

باحصأنمهنوكلوةيريصنلاةديقعلا

ةكئالملانماكلمربتعيأبسنبهللادبع

.ءابجنلاةبترمنم

نمدحاووهو."دجمنبهللادبعهمسا

نيروكذملاضرألايفنيدسفملاةعستلا

طهرةعشمتةنيدملايفناكو.نارقلايف

دقو(َنوُحِلصُيالوضرألايفنودسفُي

عمةروصلاهذهبقداصلارفعجهايحأ

يبأةفيلخلانمزنيقابلاةينامثلا

.نويريصنلادقتعيامكروصنملارفعج

:يقيناودلارفعجوبأ

يلعنبدمحنبهللادبعرفعجوبأ

هتفالخ)،روصنملايسابعلاةفيلخلا

نيريصنلاهبقلي.(ه١٥٩–١٢٧نيب

.لاملايفهداصتقاوهلخبل(يقيناودلا)

–٢٢٣/٦–ةياهنلاوةيادبلا–ريثكنبا"

١٩٨٦-ركفلاراد

٢٩٣/٢–ةعيشلانايعأ–نيمألانسحم"

٦٢ ،



ءاعبرألامويويئاوهلانوكلاويرتشملا

.ملعلاهنموبيصعمويوهو

٧٤وأ٦٤ت)يردخلاديعسوبأ

).ـه

يراصنألانانسنبكلامنبدعس

روهشميردخلاديعسوبأيجرزخلا

هلو،ةوزغةرشعيتنثاازغ.هتينكب

لثمي.ةنيدملايفتام.اثيدح١١٧٠

دحأةيريصنلاةديقعلايفديعسوبأ

.عبرألابرغملاةالصةلفانتاعكر

دبعنبثراحلانبنايفسوبأ

)ده٢٠ت)بلطملا

بلطملادبعنبثراحلانبنايفسوبأ

لوسروخأ.ةريغملاهمساو،مشاهنب

وجهيارعاشناك.ةعاضرلابهللا

لوخدليبقملسأ،هللالوسرباحصأ

مويلتاقوملسافاحتافةكميبنلا

دقونينحمويانسحءالبىلبأوحتفلا

ةزمحبههبشيناكواريخيبنلاهيلعينثأ

يفـه٢٠ماعتام...بلطملادبعنب

تاعكردحأنايفسوبألثمي.ةنيدملا

ةفرعميفءامسألا–يدادغبلارامعملانبا"

ص–طوطخم–ءامسلاوضرألاصاخشأ

٣٩

/٢:يلكرزلاو،78/٢–ةباصإلارجحنبا"

/\\/

)ده٣١ت)يرافغلارذوبأ

يبنم،نايفسنبةدانجنببدنج

.مهرابكنم،يباحص:رذوبأ،رافغ

رجاه..اسماخناكوةعبرأدعبملسأ

ىلإملسوهيلعهللاىلصيبنلاةافودعب

يلونأىلإاهيفماقأف،ماشلاةيداب

هنديدلعجوقشمدنكسمث،نامثع

ءاينغألاةكراشمىلعءارقفلاضيرحت

ىلإةلحرلابنامثعهرمأفمهلاومأيف

نأىلإاهنكسف(ةنيدملاىرقنم)ةذبرلا

.اهيفتام

دحاووهرذابأنإنويريصنلادقتعي

:نومسملاةسمخلاةكئالملارابكنم

ميتيلامسابىعديو(ةسمخلاماتيألا)

ةيريصنلاةديقعلايفلثميورغصألا

ناضمررهشنمرشععبارلامويلاب

ءوضولايفىرسيلاديلاوةورملاوهو

برقأوهوماشلالهأتاقيمو

ينارونلالودجلانمبراغملاصاخشأ

ضعبورسيألاذخفلاوةهبجلاوهو

ايانثلاةكرشوديلانمعباصألادقع

وهوىرسيلانيعلاوةئرلاوايلعلا

.اهدعبامو١٢٥/٧–ةباصإلا–رجحنبا"

١٤./٢–مالعألا–يلكرزلاو



:ليقو.رذنملادبعنبةعافرةبابلوبأ

،ةبقعلادهش،ابيقنناكو،ريشبهمسا

ىلإَمَّلَسَوِهْيَلَعُهللاىلصيبنلاعمراسو

هفلختساف،ةنيدملاىلإددرف،ردب

وبأربتعي.اهمهسبهلبرضو،اهيلع

ةيريصنلاةديقعلايفةبابل

نيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.مالسإلا

–١٢٠)يناسارخلاملسموبأ

).ـه١٣٧

نم،يناسارخلاملسمنبنمحرلادبع

نمنييسابعلاشويجداق،يلاوملا

يفةيمأينبمكحطقسأوقرشلا

سابعلايبالةفالخلاماقأوناسارخ

مايقيفىلوطلاديلاهلناكو...حافسلا

نموحنلتقدقوةيسابعلاةلودلا

نم

يف

رمألاديطوتليبسيففلأةئامتس

روصنملارفعجوبأهلتق.نييسابعلل

يفملسموبأربتعي.ةفالخلايلونأدعب

انطابنيمومذملانمةيريصنلاةديقعلا

.ارهاظنيدومحملالاحيف

/ه–ةباغلادسأ–يرزجلاريثألانبا"

٢٦م

ةديقعلايفنامثلارصعلاةالصةلفان

.ةيريصنلا

.يراصنألانانسوبأ

هيلعهللاىلصهللالوسرباحصأنم

يبأنبيلعباحصأنممثملسو

همسايفةعيشلافلتخادقو.بلاط

نانسيبال.ناساسيبأونانسيبأنيب

بيجنلاةبترمةيريصنلاةديقعلايف

ءابجنلاةبترمنمةكئالملادحأوهف

نورشعوةينامثاهدارفأددعيتلا

=ـه١٣-..)يفقثلاديبعوبأ

).م٦٣٤-...

نبورمعنبدوعسمنبديبعوبأ

-يبنلاةايحيفملسأ،يفقثلاريمع

هلملعيالو–ملسوهيلعهللاىلص

ىلعباطخلانبرمعهرمأةبحص

لاتقلقارعلاىلإفحازلاشيجلا

.رمعدريسشيجلوأوهو،سرفلا

راتخملادلاووهو.رسجلاةعقويفلتق

ديبعيبأىلإنويريصنلارظني.يفقثلا

نإونطابلايفنيمومذملانمهناىلع

.رهاظلايفنيدومحملانمناك

٤٥/٦–ءالبنلامالعأريس–يبهذلا

٢٦٢



عمدضتعملاهنجس،هللابدضتعملا

ناك.امهقلطأمثنسحلايبأهيخأ

مولعللمهطبضأوهنامزلهأبتكأ

ناك.ةديصقهيفيرتحبللو،بادآلاو

نموةيريصنلابهذمىلعتارفلانبا

يفربتعيوريصننبدجتباحصأ

ةسمخلاماتيألانمةيريصنلاةديقعلا

.ريصننبدجمبابلل(ةكئالملارابك)

:خونخا

نب-مالسلاهيلع–سيردإوهوخونخأ

شونأنبنانيقنبليئالهمنبدرايل

خونخال.رشبلايبأمدآنبثيشنب

ةبترمةيريصنلاةديقعلايف(سيردإ)

نمميأ،يلثملاىنعملاويتاذلامسالا

هتروص(ةيهلإلاتاذلا)ىنعملالازأ

ةيريصنلاةديقعلايفوهو.مالسلا

دقو،ةيهلإلاتاذللباجح/مسا

نموهفهتروصبرهظوىنعملاهلازأ

.ىنعملاتايلثمومسالأتايتاذ

٤٧٨/١٤–ءالبنلامالعأريس–يبهذلا

٥٨٨ص–ءابدألامجعم–يومحلاتوقاي"

٤٢/١–ىربكلاتاقبطلا–دعسنبا"

١٩٨–١٣٦)رعاشلاساونوبأ

)ه

لوألادبعنبيناهنبنسحلايلعوبأ

يفروهشملارعاشلايمكحلاساونوبأ

ةقدنزلابمهتا.يسابعلالوألارودلا

لخديناكوباتمثهنوجمببسبانيح

نمساونيبال.ديشرلاةفيلخلاىلع

دبعلامةيريصنلاةديقعلايفةبترملا

نيمومذملانموهفمجلمنبنمحرلا

ىلعربصنممانطابنودومحملااًرهاظ

هرهاظناكنأوهنيديفىذألالامتحا

.ارصقموامومذم

ره"،ت)بعكنبيبأ

ديسليفطلاوبأورذنملاوبأيراصنألا

.ةيناثلاةبقعلاباحصأنمءارقلا

يفتام.اهلكدهاشملاواردبدهش

ةديقعلايفيبأ.نامثعةفالخ

ةعبسلانيأبنملادحأوهةيريصنلا

باجحلامهلسرأءايبنأمهورشع

،مهليحويناكوهنودنم(دجميبنلا)

تارفلانبدّمحمنبدمحأ

:بتاكلا

تارفلانبدمحنبدمحأسابعلاوبأ

ريزوتارفلانبنسحلايبأوخأ

٣٦٢



ايعيشناكوفنصمهلرفعج

هنوربتعيفنويريصنلاامأايحطف

نبدجمباحصأنمهناومهتديقعىلع

.ةسمخلاهماتيأدحأوريصن

.تابيطلا

يبأنبليعامسإنبدسأ

عجار)بنيزيبأنبدجمباطخلا

ةعيشلالاجرنم(باطخلاابأ

قداصلارفعجنعذخأنمم

يفدسأربتعي"هنعهللايضر

ماتيألانمةيريصنلاةديقعلا

نبداوجلادجمنمزىلعةسمخلا

دحأوىسومنباضرلايلع

يفعجلالضفملانبدجمباحصأ

اضرلايلعمامإلاباب

–٣٥٦)نينرقلايذردنكسإلا

).مق٣٢٣

ثرو،بيليفنبينودقملاردنكسإلا

هيبأنعنانويلالامش)اينودقممكح

مثقيرغإلادالبدحوينأعاطتساف(

عمضاخثيحايسأىلإبرحلالقني

طاقسإبتهتناةديدعكراعمسرفلا

٢٦٧/١–نازيملاناسل–رجحنبا"

48ص–دووادنبالاجر–دووادنبا"

٢٨٢/١–نازيملاناسل–رجحنبا"

.ثراحلاتنبىورأ

بلطملادبعنبثراحلاتنبىورأ

هللاىلصيبنلامعةنبا،ةيمشاهلا

. مالسإلاكردأنممو.ملسوهيلع

ةليللاةيريصنلاةديقعلايفيورألثمت

رهشيلايلنمنيرشعلاوةعبارلا

.ناضمر

–٢٢٦)ىسرافلاكبابريشدزأ

:(م٢ع١

طقسأ،نييناساسلاكولملالوأ

سسأوةيثرابلاةيروطاربمإلا

ترمتسايتلاةيناساسلاةيروطاربمإلا

نرقلايفنوملسملااهطقسأىتح

ةناكمريشدزال.يداليملاعباسلا

هلوةيريصنلاةديقعلايفةسدقم

هتروصهللالازأدقفةيلثملاةبترملا

باجحويتاذمساوهفهلثمكرهظو

لثمكرهظوىنعملاهلازأىنعملل

.ءاتروص

.يفوكلاراّمعنبقاحسإ

وبأنايحنبديزينبرامعنبقاحسإ

باحصانميفوكلايفريصلابوقعي

نبىسومهدلووقداصلارفعج

٤٧٩/٧–ةباصإلا–رجحنبا"

٤٦٢



ىلإنيقباسلانمديسأناك.كيتع

.ةبقعلاةليلءابقنلادحأوهومالسإلا

هتافوتناك...اردبهدوهشيففلتخاو

ربتعي."باطخلانبرمعةفالخيف

نم،ةكئالملانمنييريصنلادنعديسأ

نمةيناثلاةبترملايهو(ءابقنلا)ةبترم

.ينارونلاريبكلاملاعلابتارم

:ايعشا

ديقىلعناكليئارسإينبءايبنأدحأ

دهعلايفو.م.ق٧٤.ماعةايحلا

دقتعي.همسابرفسدجويميدقلا

نويريصنلا

لثمكومساللةيتاذلاتاروهظلا

لثمكرهظوهلازأهللاناف،ىنعملا

.ءاتروص

دحأوهايعشانأ

).ـهلوألانرقلانميناثلا

ورمعنبثراحلانبةتابننبغبصألا

ناكويلعنعىور.يميمتلاكتافنب

يلعطرشبحاصناكوهباحصأنم

هناهيفثيدحلالهألاقايعيشناكو

الوكورتموثيدحلاركنموفيعض

٨٢/١–ةباصإلا–رجحنبا"

٢٢٥/٦–تاقبطلا–دعسنبا"

)ةينيمخالاةيسرافلاةيروطاربمإلا

مهكولمرخآلتقو(م.ق٢٣١–٥٥٩

سسأةزيجوةرتفيفو،ثلاثلاسويراد

تلمشءاجرألاةعساوةيروطاربمإ

وسرافورصموماشلاونانويلا

يفةسدقمةناكمردنكسإلل...دنهلا

تاروهظلادحأوهفةيريصنلاةديقعلا

ةبترملاىنعملالثمكومساللةيتاذلا

لثمكرهظوهلازأهللاناف،ةيلثملا

هتروص

.ةيمعثخلاسيَمغتنبءامسأ

ثراحلانبدعمنبسيمعتنبءامسأ

ىلإترجاهواركبمتملسأ.ةيمعثخلا

يبأنبرفعجاهجوزعمةشبحلا

وبأاهجوزترفعجلتقمدعب.بلاط

ركبيبأدعبو.ادجمهلتدلوفركب

هلتدلوفبلاطيبأنبيلعاهجوزت

ةديقعلايفءامسألثمت.ىيحيوانوع

.ناضمررهشيلايلىدحاةيريصنلا

):ه٢.ت)ريضخلانبُديَسأ

كيتعنبكامسنبريضحلانبديسأ

لهشألادبعنبديزنبسيقلائرمانب

ابأوىيحيابأىنكيياهشألايراصنألا

٧–ةباحصلازييمتيفةباصإلا–رجحنبا"

ع٨٩/

٦٢ح



دبعلةيشبحةيراجتناك.اهتنضاحو

يبنلااهقتعادقوبلطملادبعنبهللا

ةثراحنبديزاهجوزوربكامدنع

دعبتيفوت.ديزنبةماسأهلتدلوف

مألثمت.رهشأةسمخبيبنلاةافو

رهشيلايلدحأنييريصنلادنعنميا

.ناضمر

).ه٥٩ت)ةملسمأ

مأ،يموزخملاةيمأيبأتنبدنه

عمترجاهوةكميفتملسأ.نينمؤملا

موياهجوزيفوت.ةشبحلاىلإاهجوز

هيلعهللاىلصيبنلااهجوزتفدحأ

مال.هههةنسىتحتشاعوملسو

ةديقعلايفةسدقمةناكمةمالس

اهبرهظيتلاروصلادحأيفةيريصنلا

رهظنأدعبف،يسرافلاناملسبابلا

ىلعبجودجتتنبةمطافبمسالا

امكثينأتلاةروصبرهظينأبابلا

رهظفثينأتلاةروصبمسالارهظ

.ةملسممأةروصب

١٦٩/٨–ةباصإلا–رجحنبا"

/٢–تاغللاوءامسألابيذهت–يوونلا"

٢٣٨

٨٦/٨–تاقبطلا–دعسنبا"

امأ.اهنعةياورلادحاللحي

ةكئالملاةلمجنمهنودعيفنويريصنلا

دحأهناو(ةسمخلاماتيألا)رابكلا

نبنيسحلابابيرجاهلاديشرماتيأ

.بلاطيبأنبيلع

ملعهدنعناكوايخربنبفصآوه

ناميلسةلاخنباوهو.باتكلانم

ليقو،ناجلاينمؤمنملجروه:ليقو

ىلإسيقلبشرعبءاجنموه

فصآيفنيريصنلادقتعي...ناميلس

يبأنبيلعيفهنودقتعيامايخربنب

لوسريصووهايلعنأامكفبلاط

نافنطابلايفاهلإورهاظلايفهللا

،نطابلايفاهلإوناميلسيصوفصآ

ةروصلايفالإقرفاليلعوهو

تاروهظلادحأمهدنعوهفةرهاظلا

نمزيفرهظدقوهللاةعبسلاةيتاذلا

.دووادنبناميلس

:يثراحلاروعألا

ينادمهلاروعألاثراحلا:عجار

ره11ت)نميأمأ

١١٨/٢–لادتعالانازيم–يبهذلا

٦٢ -1



ةفوكلاديرتتلحرفاهجوزلتقدعب

ةنمآلثمت.صمحبنوعاطلابتتامف

رهشيلايلىدحانييريصنلادنع

.ناضمر

فانمدبعنببهوتنبةنمآ

).م٥٧٥-...=ـهق٤٥-...)

يبنلامأفانمدبعنببهوتنبةنمآ

يفةأرمالضفأ،ملسوهيلعهللاىلص

ءاكذلابتزاتما.ةناكموابسنشيرق

تسيبنلارمعوتتام.نايبلانسحو

نويريصنلالعجيتاونس

ةليليهفناضمررهشيلايلىدحا

يهوناضمرنمنيرشعلاودحاولا

نولصيو،ةمركملاتسلايلايللاىدحا

.مهتالصبسحبةعكرنوثالثاهيف

ةنمآ

:شونأ

هيلعمدآنبثيشنبشونأوه

ةيتاذلاتاروهظلا.مالسلا

ىنعملاهلازأنممو،مسالا/باجحلل

.هتروصلثمكرهظو

دحأ

:بهارلااريجب

ىلصيبنلايقليذلااريحببهارلاوه

يبأعمةثعبلالبقملسوهيلعهللا

يبنلافرعفىرصبيفماشلايفبلاط

ام

1/٢٦–مالعألا–يلكرزلا

٢٦/١–مالعألا–يلكرزلا*

نبيلعتخأ،بلاطيبأتنبةتخاف

حتفلاماعتملسأ،هيوبألبلاطيبأ

.ثيدحلايفةياوراهلو

ةديقعلايفلثمت.هه.ةنس

،ناضمرنمرشععبسةليلةيريصنلا

يلايلنمتسلايلايللاىدحايهو

.ءارهزلاةمطافليهيتلاناضمر

نانسنبدلاخةنباهللاةّمأ

يهوتدرواهنأركذ،ةمجرتاهلسيل

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاىلعزوجع

ابحرماهللاقواهمركأوريخباهاقلتف

.تملسأفهموقهعيضيبنةنباب

ربتعت.(يسبعلانانسنبدلاخعجار)

ىدحاةيريصنلاةديقعلايفهللاةمأ

رهشيلايليدحأوءاشعلاةلفانيتعكر

.ناضمر

ديرشلاتنبةنمآ

نبورمعةجوز،ديرشلاتنبةنمآ

لهأنمةحيصف:يعازخلاقمحلا

نجسيفةيواعماهسبح.ةفوكلا

اهقلطامثاهجوزرارفل،نيتنسقشمد

٢٧٠/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

٦٢ /



بتارمنم(ءابقنلا)ةيناثلاةبترملا

ينارونلاريبكلاملاعلا

:ىلجعلاديرب

نعمهتاوردحأكةعيشلاددمتعي

رفعجنعريكانميوري.رفعج

يلاوحت)يريعشلاراشب

:(ه١٨٠

نمناك.يريعشلاليعامسإوبأ

نيكرشملاةقسفلاةرفكلانيدترملا

لوقيناك.نيمومذملانينوعلملاةالغلا

هنعلدقو،بلاطيبأنبيلعةيهولأب

ةنسدودحتامقداصلارفعج

"ه١٨.

يبأباحصأنميريعشلاراشبناك

دقتعياذلبنيزيبأنبدجمباطخلا

نيذلاةكئالملانمهنانويريصنلا

ةسمخلاماتيألادحأوهوارشباورهظ

دجمباطخلايبأبابلل(ةكئالملارابك)

٢٨٨/٢–ةعيشلانايعأ–نيمألانسحم"

مامإلاباحصأ–يرتسبشلانيسحلادبع

مجعم–يئوخلاو.1/٢٢٨–قداصلا

4/٢١٧–ثيدحلالاجر

٢١٧/4–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا"

ةكمىلإهبعجرينأبلاطابأرماو

دنعاريحبربتعي.دوهيلانمهيلعافوخ

نيظقحتسُملانمنييريصنلا

لبقاوناكنيذلانيعدوتسُملاو

.مالسإلا

:رةتخب

يفةينادلكلاةيروطاربمإلاسسؤموه

لباباهتمصاعو،مقسداسلانرقلا

.رصنذخوبنمسابىعديوقارعلايف

نيطسلفنمدوهيلايبسبماقنموهو

.مق٥٨٦ماعلكيهلاريمدتولبابىلإ

.ءاقرونبليدب

نبىزعلادبعنبءاقرونبليدب

هللاىلصهللالوسرعمدهش.ةعيبر

وكوبتونينحوةكمحتفملسوهيلع

عادولاةجح

:رؤزعمنبءاربلا

يسوألانبرخصنبرورعمنبءاربلا

نمرشعينثالاءابقنلادحأيراصنألا

ةرجهلبقةنيدملايفيفوت.راصنألا

نييريصنلادنعءاربلاربتعي.اهيلإيبنلا

نموهوارشباورهظنيذلاةكئالملانم

٢٩٤/٤–تاقبطلا–دعسنبا"

٦١٨/٢–تاقبطلا–دعسنبا"

٦٢ /\



نمهريغوديشرلاهمدقتسا.رداونو

هأشنميفناك.همالكعامسلءافلخلا

فرعفسوسومثنيبدأتملانم

نمالولهبنويريصنلالعجينونجملاب

مهنومسينيذلاةعامجلا

يفنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.مالسإلا

:ناّسحنبعّبُت

وه.بركيبأدعسأنابتنبناسح

سيدجلئابقىلعىضقيذلا

مسطىلعمهنايغطدعب،ةماميلاب

عمهيلعةرماؤميفورمعهوخأهلتقو

عبتلاربتعي.ريمحنمةداقلاضعب

نيظقحتسُملانمنييريصنلادنع

لبقنيعدوتسُملاو

.مالسإلا

اوشاعنيذلا

(ه٤،-...)يراّدلاميمت

وبأ،يرادالاةجراخنبسوأنبميمت

هعطقأوهةةنسملسأ.يباحص:ةيقر

نوربحةيرقملسوهيلعهللاىلصيبنلا

نكسيناكو(نيطسلفب-ليلخلا)

لتقمدعبماشلاىلإلقتنامث.ةنيدملا

نملوأوهو.سدقملاتيبلزنفنامثع

بهارناكودجسملابجارسلاجرسأ

٧٧/٢–مالعألا–يلكرزلا"

١٧٥/٢–يلكرزلا"

امكقداصلارفعجباببنيزيبأنب

.نويريصنلامعزي

:ناّبتلانانب

(نايب)و(نانب)نيبهمسايفاوفلتخا

ةفوكلالهأنمقيدنزهناىلعاوقفتاو

خسانتلابلوقيناكوةوبنلاىعدا

يلعناسلىلعبذكيناكو.ةعجرلاو

دقو،بلاطيبأنبيلعنبنيسحلانب

نمةلمجيفقداصلارفعجهنعل

يلاوهلتق،هتقدنزىلعلتق.مهنعل

امأ."يرسقلاهللادبعنبدلاخةفوكلا

نابتلانانبنأنودقتعيفنويريصنلا

وه(ةريغملانبنانب)هنومسييذلا

ارشباورهظنيذلاةكئالملارابكدحأ

ديزينبرباجلةسمخلاماتيألانموهو

دجتنبقداصلارفعجبابيفعجلا

.يلعنبرقابلا

ن

هو*رسهب

:نيماينب
همرسهمهب
.سما

وحن-...)نونجملالولهب

:(ـه١٩.

وبأ،يفوكلايفريصلاورمعنبلولهب

رابخأهل.نيناجملاءالقعنم:بيهو

٦.٦/٢–ةعيشلانايعأ–نيمألانسحم

٦٢وا



نيذلاةكئالملانمةيريصنلاةديقعلا

ةسمخلاماتيألانموهوارشباورهظ

(ـه١٢-...)سيقنبتباث

يجرزخلاسامشنبسيقنبتباث

لوسربيطخناك،يباحص:يراصنألا

ادحأدهش.ملسوهيلعهللاىلصهللا

:ثيدحلايفو.دهاشملانماهدعبامو

يفتباثربتعي."تباثلجرلامعن

نيأبنملاةلمجنمةيريصنلاةديقعلا

مسالامهلسرأنيذلارشعةعبسلا

ناكوسانللهنودنمهللادبعنبدجم

.مهيلإيحوي

:(ه٥٤ت)هللالوسرىلومنابوث

هيلعهللاىلصهللالوسرىلومنابوث

نمهنإلاقيروهشميباحصملسو

ريمحدعسنبمكحنميكحبرعلا

هقتعأمثهارتشادارسلانمليقو

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةلمرلاىلإلوحتمثتامنأىلإهمدخف

يفنابوثل.اهيفتاموصمحمث

تاعكرنمةعكرةيريصنلاةديقعلا

.عبرألابرغملاةالصةلفان

٩٨/٢–مالعألا–يلكرزلا*

٤١٢/١–ةباصإلا–رجحنبا"

.نيطسلفلهأدباعوهرصعلهأ

ةعبسلانيأبنملادحأوهيرادلاميمت

يحويباجحلا/مسالاناكنيذلارشع

نممهنودنمىلإمهلسرأدقو،مهيلإ

.نويريصنلامعزيامكسانلا

:حلاقألايبأنبتباث

يباحصلاوبأيراصنألانامعنلانب

تباثربتعي.ربدلايحتباثنبمصاع

نيأبنملادحأةيريصنلاةديقعلايف

ناكنيذلارشعةعبسلا

دقو،مهيلإيحويباجحلا/مسالا

سانلانممهنودنمىلإمهلسرأ

يلامثلاةّيفصيبأنبتباث

:(ه١٤٨ت)

يلامثلاةيفصيبأنبتباثةزمحوبأ

نبديزييلاومنم.يفوكلايدزألا

نمؤينممناكيلاغيعيش،بلهملا

فيعض:اولاقوهيفاوملكت.ةعجرلاب

نبتباثناك.ةقثبسيلوثيدحلانيل

رمعمنبىيحيباحصأنمةيفصيبأ

يفربتعياذلرقابلادجتبابيلامثلا

٨٧/٢–يلكرزلا)

٨٢٦/٢–مالسإلاخيرات–يبهذلا"



يسرافلاناملسكوهفةيبابلاةبترملا

،اهبرهاظلاةروصلاىوسقرفالب

دجتنبقداصلارفعجلابابهنولعجيو

جازمروهظمسالأهبرهظنمموهو

.اعمبابوامساماقف

:(ـه69-...)معطمنبريبج

نبيدعنبمعطمنبريبجيدعوبأ

ءاملعنمناك،يباحص:،يشرقلا

نمظحاجلاددعو.مهتداسوشيرق

يفوتاثيدحأ.هل.نيباسنلارابك

دنعمعطمنبريبجربتعي."ةنيدملاب

نيذلاةكئالملاعومجمنمنييريصنلا

ءابجنلاةبترمىلإيمتنيوارشباورهظ

دبعاهالعأيتلا-ةثلاثلاةبترملايهو

ريبكلاملاعلابتارمنم-أبسنبهللا

.ينارونلا

:ىحج

تباثنبنيجد:عجار

:(ه١٤٨–٨٠)قداصلارفعج

نبيلعنبدمحنبرفعجهللادبعوبأ

،بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا

ىلعرشعينثالاةمئألادحأ،قداصلا

تيبلالهأتاداسنم،ةمامإلابهذم

دلوهتلاقميفهقدصلقداصلاببقلو

١١٢/٢–مالعألا–يلكرزلا*

ت)يراصنألاهللادبعنبرباج

:(ه٨٠–٧١يماعنيب

مارحنبورمعنبهللادبعنبرباج

وبأ:لاقيو،هللادبعوبأ،يراصنألا

ىلصهللالوسربحاص،نمحرلادبع

يبنلانعريثكلاىور،ملسوهيلعهللا

باحصأنعو،ملسوهيلعهللاىلص

ناكو،نيعبسلاعمةبقعلادهش،يبنلا

نمارباجنويريصنلاربتعيمهرغصأ

يفارهاظنيمومذملانمهناوةعيشلا

.انطابنيدومحملالاح

لهأنم،دجموبأليقوديزيوبأ

ناك،يبعشلاوءاطعنعىوريةفوكلا

،أبسنبهللادبعباحصأنمايئبس

.ايندلاىلإعجريايلعنا،لوقيناكو

اليفعجلارباج:هيفنيعمنبالاق

:يبهذلالاقو."ةماركالوهثيدحبتكي

دحأيفوكلايفعجلاديزينبرباج

تامهضفروهفعضىلعملعلاةيعوأ

يفيفعجلارباجلا.ـه١٢٨ةنس

هلفةسدقمةناكمةيريصنلاةديقعلا

٧٩٧/٢–مالسإلاخيرات–يبهذلا"

٢.٨/١–نيحورجملا"

٢٨٥/٢–مالسإلاخيرات–يبهذلا"



حابشألا:اهنم،لوادتمريغوعوبطم

فوصوملا،ناميإلالدع،ةلظألاو

عيمجوضئارفلا،فورحلا

،جليلهإلأ،ضئارفلاوبتارملا،دودحلا

،ةيفخلارارسألا،جردلاوبتارملا

لكوفورحلاوتفهلا،هللاىلإهجوتلا

نعةياورتدروفيناصتلاهذه

–اهجورييفعجلارمعنبلضفملا

.قداصلارفعجنع–همعزب

ةدعب

:(ه٨ت)رايطلارفعج

بلطملادبعنببلاطيبأنبرفعج

مالسإلاىلإنيقباسلادحأ.مشاهنب

رشعبيلعنمنسأناكو،يلعوخأو

.ه8ةنسةتؤممويدهشتسا.نينس

وهةيريصنلاةديقعلايفرايطلارفعج

افرحنيرشعلاوةينامثلانمدحاو

نيذلاومجعملافورحمهنيذلا

.نوكلااذهيفءيشلكنولكشي

ثراحلانبنايفسيبأنبرفعج

:(ه٥٠ت)بلطملادبعنب

،يفوتىتحيبنلامزالوهيبأعمملسأ

مايأىلإشاعو،نينحمويدهشو

قشمدبتامونايفسيبأنبةيواعم

ام

ص–طوطخم–ءامسلاوضرألاصاخشأ

ع٣

٤٨٥/١–ةباصإلا–رجحنبا"

همأو.عيقبلابنفدو،ةنيدملابيفوتو

يبأنبدمحنبمساقلاتنبةورفمأيه

ليعامسإ:هدالوأنمو.قيدصلاركب

مايأىتحشاع.رفعجانباىسومو

.يسابعلاروصنملا

مسق:نيمسقهدعبةعيشلاتمسقنا

يفوتدقناكيذلا–ليعامسإعبت

يفةمامإلااولعجو–رفعجهيبأمايأ

مهنمونويليعامسإلامهءالؤهو،هبقع

ةيديبعلاةلودلاباحصأنويمطافلا

لعجةعيشلانممسقو.رصمب

(مظاكلا)رفعجنبىسوميفةمامإلا

لكشيو،نويرشعانثالامهءالؤهو

(ةينطابلا)ةيلاغلاةقرفلانويريصنلا

.مهنم

ةيريصنلاةديقعلايفقداصلارفعجل

،يلثملاىنعملاو،يتاذلامسالاةناكم

لثمبرهظوهلازأ(هللا)ىنعملاناف

مساباريثكهيلإنوريشيو.هتروص

رفعجىلإةيريصنلابسنت.(ملاعلا)

لكشتتافلؤملانمةعومجمقداصلا

ةيريصنلاةديقعلارداصممها

ريغطوطخماهمظعموةينطابلا

ىلص–1ج–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

٣٢٧

.٢٥٥/٦–ءالبنلامالعأريس–يبهذلا"

1/٦٥٩–ةعيشلانايعأ–نيمألانسحمو

اهدعبامو



:(ـهق٤٦-...)يئاطلامتاح

جرشحلانبدعسنبهللادبعنبمتاح

،سراف:يدعوبأ،يناطحقلايئاطلا

لثملابرضي.يلهاج،داوج،رعاش

ماشلارازو،دجنلهأنمناك.هدوجب

.ةيناسغلارجحتنبةيوامجوزتف

بدألابتكيفةقرفتمةريثكدرابخأ

متاحنأنويريصنلادقتعي."خيراتلاو

نيظفحتسملاونيعدوتسملانميئاطلا

.ةيلهاجلايفاوشاعنيذلا

ينادمهلارّوعألاثراحلا

:(ه٦٥ت)

بعكنبهللادبعنبثراحلاريهزوبأ

بحاص،يفوكلا،ينادمهلادسأنب

ريثك،اهيقفناك.دوعسمنباويلع

نباهيفلاق،هثيدحيفنيلىلعملعلا

فيعضوهوءوسلوقهلناك:دعس

.اهاهةنسةفوكلايفيفوتهتياوريف

ثراحلانأنودقتعيفنويريصنلاامأ

،ةسمخلاماتيألانموةكئالملانموه

بابيرجاهلاديشرلاميتيناكو

.بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا

١٥١/٢–مالعألا–يلكرزلا"

١٦٧/٧–ءالبنلامالعأريس–يبهذلا"

١٦٨/٦–تاقبطلا–دعسنبا"

٢٢٢/١–نيحورجملا-نابحنبا"

ةديقعلايفاذهرفعج.١نيسمخةنس

ديسلاماتيأنمدحاووهةيريصنلا

.ناضمررهشمايأدحأوهو،دجم

بلطملادبعنببلاطيبأتنبةنامج

نبمشاهنبدسأتنبةمطافاهمأو

نبنايفسيبأةجوز،فانمدبع

اهمعطأوبلطملادبعنبثراحلا

يفملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ماقمةنامجموقت.اقسونيثالثربيخ

دقتعيامكناضمررهشيلايلنمةليل

.نويريصنلا

:يدبعلارهسمنبةيريوج

نبلاقيويدابعلارهسمنبةيريوج

يلعنعىوريفوكرهسمنبرشب

لاقوةعيشلالاجريفيشكلاهركذ

دقتعي.نيعباتلارايخنمناك

نمدحاووهةيريوجنأنويريصنلا

ةبقلايفارشباورهظنيذلاةكئالملا

ةكئالملاةبترمنموهوةيمشاهلا

.ءابجنلا

٤٨٥/١–ةباصإلا–رجحنبا"

٤٨/٨–تاقبطلا–دعسنبا"

١٤٤/٢–نازيملاناسل–رجحنبا"



ثيحنوراهوىسومنمزىتحادوجوم

.باغ

:ةيبلاولاةباّبح

يضريلعنعتور،دسأينبنمةأرما

يلعنبنيسحلانعتورو.اهنعهللا

.اضرلامايأىلإتشاعاهنأ:ليقو

رهشيلايلنمةليلةيريصنلااهدعيو

.ناضمر

.سم

همنترصم

:رابح

هقلطيبقلوهو.بلعثلاوهرتبحلا

وبأو.قيدصلاركبيبأىلعنويريصنلا

هلنييريصنلاداقتعابسحبركب

.(سيلبإ)دضللةيبابلاةبترملا

:راجتلابيبح

هللاهركذيذلاحلاصلالجرلاوه

ةيكاطنأىلإنيلسرملاةصقيفىلاعت

:ىلاعتهللالوقبنارقلايففصويذلا

ىعسيلجرةنيدملاىصقأنمءاجو)

دقتعي.(نيلسرملااوعبتاموقايلاق

ةلمجنمهناهيفنويريصنلا

٢٧٢/٢–بايترالاعفر–الوكامنبا"

ريرحتلا–ملاعملابحاصنسح"

١٨١ص–يسوواطلا

٤٤٢/٤١–قشمدخيرات–ركاسعنبا"

:بلطملادبعنبثراحلا

تامهئانبأربكأوبلطملادبعءانبأنم

نبنايفسوبأ:هئانبأنمةيلهاجلايف

ثراحلا

ماقمةيريصنلاةديقعلايفثراحلل

.نامثلارصعلاةلفانتاعكرنمةعكر

:نامعنلانبةئراح

نبديزنبعفاننبنامعنلانبةثراح

نبكلامنبمناغنبةبلعثنبديبع

دحأوليلجيباحص.يراصنألاراجنلا

ةفالخكردأنينحموياوتبثنيذلا

.هرصببهذنأدعباهيفتاموةيواعم

ءايبنألانمنييريصنلادنعثراحلا

نيذلارشعةعبسلانوأبنملانوملسملا

مهومهيلإيحويدجمباجحلاناك

نممهءاجامممهنودنمنوغلبي

.يحولا

:ماح

دقتعي.مالسلاهيلعحونءانبأدحأ

سيردإلبابلاناكهناهيفنويريصنلا

صقرلاويهالملارهظانمموهو

يقبوسانللاهعرشو...فزاعملاو

٦١٨/١–ةباصإلا–رجحنبا"



يبنلاىلإدفو.ةلبجنبيدعنبرجح

نبىناههيخأعمملسوهيلعهللاىلص

حتتفايذلاوهوةيسداقلادهش.يدع

نبيلعباحصأنمناكو،ىرذعجرم

.نيفصولمجلاهعمدهشوبلاطيبأ

ضيرحتىلعةيواعمةفالخيفلمع

ةيمأينبمكحىلعةفوكلايفسانلا

نمرفنعمهلتقمثةيواعمهنجسف

لازيالوقشمدبرقىرذعيفهباحصأ

نمنويريصنلاهربتعي.كانههربق

ماتيألا)ةسمخلاةكئالملاةلمج

نيسحلابابيرجاهلاديشرل(ةسمخلا

.بلاطيبأنبيلعنب

:بلطملادبعنبلجحلا

ينلامامعأنمبلطملادبعنبلجخ

وأةريغملاهمساوملسوهيلعهللاىلص

هللايضرةزمحقيقشوهوبعصم

ةديقعلايفلجحلالثمي."هنع

ليللامايقةالصنمةعكرةيريصنلا

.نامثلا

٢١٧/٦–تاقبطلا–دعسنبا"

يفهبتشملاحيضوت–يسيقلانيدلاسمش

مهباقلأومهباسنأوةاورلاءامسأطبض

٢/١٢٦–مهانكو

نيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.مالسإلا ع

هممهك ورنو.سم

ةدانجنببدنجنببيبح

:يراصنألا

يبنلانعىورنممهنارجحنباهركذ

يفهدجيملهنكلملسوهيلعهللاىلص

نويريصنلادقتعي.١ةباحصلا

اورهظنيذلاةكئالملانموهابيبح

نأ

يبأنبيلععمةريخألاةبقلايفارشب

يهوءابجنلاةبترمنمهنولعجيوبلاط

؟ةكئالملابتارمنمةثلاثلاةبترملا

:ةدئازنبرجخ

يدنكلايمرضحلاةدئازنبرجح

يفيسوطلاويشكلاورمعوبأهركذ

ناكيشاجنلانبالاقوةعيشلالاجر

نويريصنلاامأ."عامسلاحيحصةقث

ةعستلاطهرلاةلمجنمهنوربتعيف

رفعجداعأنيذلاضرألايفنيدسفملا

ةفيلخلانمزيفمهراهظإقداصلا

.ةجحلاميقيليسابعلاروصنملا

١٥/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

١٨٠/٢–نازيملاناسل–رجحنبا"



لبقنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

مالسإلا

٢٦.–٢٣٢)يركسعلانسحلا

:(ه

يلعنبدمحنبيلعنبنسحلادجموبأ

نبيلعنبدمخنبرفعجنبىسومنب

مامإلا.بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا

ةيرشعينثالاةعيشللرشعيداحلا

ةنيدمىلإةبسنيركسعلابقلو

دادغبنمبرقلاب(ءارماس)ركسعلا

يفىعسيو.هرمعبلغأاهبماقأثيح

مسابانايحأةيريصنلارداصملا

نسحلانعازييمت(رخألأنسحلا)

.(بلاطيبأنبيلعنبنسحلا)لوألا

ةديقعلايفيركسعلانسحلالثمي

ةبترمهلبقةمئألارئاسامكةيريصنلا

رهظوهللاهلازأيذلايتاذلامسالا

تاروهظبفرعياميفهتروصلثمك

هللةيلثملاةبترملاهل.ةيلثملاتالازإ

رخآوهو(دجم)مساللةيتاذلاو(يلع)

ةيمشاهلاةبقلايفىنعملليلثمروهظ

هنبايفيتاذلامسالارهظهتبيغدعبذإ

نأنودباغيذلانسحلانبدمح

هبرهظيركسعلادجمنأىعداوريصن

(ه١٣٦ت)ناميلانبةفيذخ

رابكنميسبعلاناميلانبةفيذح

امدباصأدقهوبأناك.ةباحصلا

دبعينبفلاحفةنيدملاىلإبرهف

هنوكلناميلاهموقهامسفلهشألا

اموقدنخلادهش.ةيناميلافلاح

ىلصيبنلانعةفيذحىورواهدعب

رمعهلمعتسا.ريثكلاملسوهيلعهللا

دعبتامىتحاهبلزيملفنئادملاىلع

تسةنسيفاموينيعبرأبيلعةعيب

ةلمجنمنويريصنلاهربتعي.نيثالثو

نبيلععمارشباورهظنيذلاةكئالملا

نمةثلاثلاةبترملانمبلاطيبأ

.ءابجنلاةبترميهوةكئالملا

ىيحايذلاليئارسإينبءايبنأدحأ

مهتركذيتلاةيآلايفهللانذإبىتوملا

مهرايدنماوُجَرَخَنيذلاىلإَرَتْملأ)

ُهَّللاُمهللاقفتؤملاَرذخفولأمهو

يذلاناكف.٢:٢٤٣(ْمُهايخأّمثاوُتوُم

نويريصنلاامأ."ليقزحوهمهايحأ

نمونوعرفلآنمؤمهنانوربتعيف

٤٤/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

٣/٢–ةياهنلاوةيادبلا–ريثكنبا"



تكردأ.ملسوهيلعهللاىلصيبنلا

ةميلحنأنويريصنلادقتعي.مالسإلا

.ناضمررهشيلايلىدحايه

:نيعأنبنارمخ

يضفاريعيش.يفوكلانيعأنبنارمح

نمنويريصنلاهربتعي"ةقثبسيل

نيذلارابكلاةسمخلاةكئالملاةلمج

مأنبرمعمنبىيحيبابلاعماورهظ

نيسحلانبيلعنبدجمبابليوطلا

ديمح:وهوةيناميلابرعلادادجأنم

نمنييريصنلاداقتعايفوهوناطحق

نيعدوتسُملاونيظقحتسُملاةلمج

.مالسإلالبق

:ىسيعلانانسنبدلاخ

ةطيرمنبثيغنبنانسنبدلاخ

يبنلاهركذ:مالسإلاكرديمل.يسبعلا

هعيضيبن:لاقفملسوهيلعهللاىلص

نمهنانويريصنلاهربتعياذلهموق

٥٨٤/٧–ةباصإلا–رجحنبا"

1/4.٦–لادتعالانازيم–يبهذلا"

٢/٢،١–ءابدألامجعم–يومحلاتوقاي"

٢٦٩/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

ىتحاباجحوبابكلذلاعبتراصف

.ةيريصنلاهدقتعتامىلعهتبيغ

يرصبلانسحلايبأنبنسحلا

:(ـه١١٠-٢١)

،يرصبلاراسينبنسحلاديعسوبأ

ربحو،ةرصبلالهأمامإناك،يعبات

ءاهقفلاءاملعلادحأوهو.هنمزيفةمألا

دلو.كاسنلاناعجشلاءاحصفلا

يبأنبيلعفنكيفبشو،ةنيدملاب

معزتامكوهو،ةرصبلابيفوتابلاط

نيمومذملانمهنااهتديقعيفةيريصنلا

اًرهاظنيدومحملالاحيفانطاب

–١٢١نيبت)ريبجنبميكح

:(ـه١٣٠

هكرت.يفوكلايدسألاريبجنبميكح

مهقافتالهنعاووريملوثيدحلالهأ

دنعميكحربتعي."هفعضىلع

ةكئالملارابكةلمجنمنييريصنلا

يبالاميتيهنولعجيو(ةسمخلاماتيألا)

نبنيسحلانبيلعبابيلهاكلادلاخ

.يلع

:ةيدعسلاةميلح

دبعبيؤذيبأتنبةيدعسلاةميلح

ةعضرم.ةنجشنبثراحلانبهللا

٢٢٦/٢–يلكرزلا)

٢٩٨/٢–مالسإلاخيرات–يبهذلا"



:لايناد

ةمكحلالجوزعهللاهاتأنمم

لاق.رصنتخبمايأيفناكو،ةوبنلاو

نمعمرصنتخبهرسأ:خيراوتلالهأ

مث،مهسبحوليئارسإىنبنمهرسأ

زجعوهتعزفأايؤررصنتخبىأر

لايناداهرسفف،اهريسفتنعسانلا

رهنبهربقو:اولاق.همركأوهبجعأف

هربتعي.ناتسزوخدالبنمسوسلا

تاروهظنويريصنلا

ىنعملالازأنمموباجحلا/مسالا

هلنأيأمهلثمكرهظومهتروص

.ىنعمللةيلثملاومساللةيتاذلاةبترملا

دحأ

:(ه١٦٠ت)تباثنبنيجد

تباثنبنيجدنصغلاوبأ،احج

احجوهسيليرصبلايعوبريلا

وبأىأر.نوجملابحاصفورعملا

ىورو،كلامنبسنأنيجدنصغلا

نبماشهو،رمعىلومملسأ:نع

مهوتينيجذلاونابحنبالاق.ةورع

تسيلَوىحجهنأانباحصأثاّدخأ

نيتّيسلادوُدُحيفيفوتكلذك

٢../1–ءامسألابيذهت–يوونلا"

٢٣/٤–مالسإلاخيرات–يبهذلا"

نيعدهمولاو.يظكهمولاةلمج

.مالسإلالبق

:(ه١٣٧ت)تباثنبةميزخ

يراصنألاتباثنبةميزخةرامعوبأ

دهش.نيتداهشلاوذ،يندملايمطخلا

هلوةتؤمدهشواهدعباموادحأ

موييلعشيجرابكنمناكو.ثيداحأ

ـه٢٧ةنساهيفدهشتسايتلانيفص

يفوهوةمطخينبةيارلماحناكو

نيأبنملانميبننييريصنلاداقتعا

دجتمسالاناكنيذلارشعةعبسلا

،مهنورذنيومهموقاوربخيلمهيلإيحوي

نمةعكرربتعيكلذبناجىلإوهو

.عبرألابرغملاةلفانتاعكر

رضخلا

سايلإ:عجار

:ناد

.توؤابصلانبنادنيريصنلاهيمسي

ةيحورلاتاماقملايفةيبابلاةبترملاهلو

دقو،بيترتلايفاعباريتأيو،ةتسلا

.مسالاوىنعمللنادهنألناديمسم

٤٨٥/٢–ءالبنلامالعأريس–يبهذلا

N/٢-ه



:(ه٤ت)ءاقرونبليدبنبعفان

ءالضفنمهتوخإوهوبأووهناك

ليدبنبعفانلتق.مهتلجوةباحصلا

نبرذنملاعم،ةنوعمرأبمويءاقرونب

الجرنيعبرأيف،ةريهفنبارماعو،رمع

نويريصنلادقتعي."نيملسملارايخنم

اورهظنيذلاةكئالملانمناكاعفاننأ

ةبترمنموهوةريخألاةبقلايفارشب

ملاعلايفةكئالملابتارميناثءابقنلا

.ينارونلاريبكلا

:نالجعلانبكلامنبعفار

نبورمعنبنالجعلانبكلامنبعفار

دهشيفرزلايراصنألاقيرزنبرماع

نملوأناك،ءابقنلادحأناكوةبقعلا

نويريصنلادقتعيجرزخلانمملسأ

اورهظنيذلاةكئالملانماعفارنأ

ةبترمنموهوةريخألاةبقلايفارشب

ملاعلايفةكئالملابتارميناثءابقنلا

.ينارونلاريبكلا

/4–ةباغلادسأ–يرزجلاريثألانبا"

م٢٣

٤٤٤/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

وهاحجنأنويريصنلادقتعيةئامو

(ةسمخلاماتيألا)ةكئالملارابكنم

ىلعرودىلعةيرشبلايفاورهظنيذلا

رمعنبلضفملاهبابعماضرلا

.يفعجلا

:مالد

نبرمعىلعنيريصنلاهقلطيبقل

داوسلاديدشلاوهُملدألاو.باطخلا

ملدألابرمعيسدقو،اهنوليف

.هترشبيفداوسل

:ليحار

مالسلاهيلع–بوقعيهللايبنةجوز

ام

نيماينبوفسويهينبامأو–

:ةماميلافاّرعدشار

نمنهاكوأ،بيبط:ةليحكنبحاير

نمهنانويريصنلادقتعيةماميلالهأ

نيذلانيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.ةيلهاجلايفاوشاع

/١٢–تايفولابيفاولا–كبيأنبليلخ

٣٢٣

(ملد)ةدام–برعلاناسل"

١١٣/١–لماكلا–ريثألانبا"

٣٧/٣–مالعألا–يلكرزلا*



:نابزرملانبةيزوز

مالسإلالبقيسرافلاناملسمساوه

ناملسمساو،نويريصنلادقتعيامك

هارتشانأدعبيبنلاهيلعهقلطأ

يفبابلامساوههبزورمساو.هقتعأو

نمزىلع(ةينوعمشلا)ةسداسلاةبقلا

.افصلانوعمشوىسيع

:ةناحير

يبنم،ديزنبنوعمشتنبةناحير

لوسرناكةظيرقينبنمليقوريضنلا

تبأفاهابسملسوهيلعهللاىلصهللا

ةيدوهيلاالإ

نعيبنلاكالميفةيراجتيقبو

ةليلةيريصنلاةديقعلايفربتعتاهتدارإ

.ناضمررهشيلايلنم

نيحدعبتملسأمث

:بلطملادبعنبريبزلا

ربكأ:مشاهنببلطملادبعنبريبزلا

ملسوهيلعهللاىلصيبنلامامعأ

نمدعيناكو.هتلوفطيف،يبنلاهكردأ

."ليلقهرعشنأالإشيرقءارعش

نمةعكرماقمنييريصنلادنعريبزلل

نامثلاليللامايقتاعكر

٦٥٨/٧–ةباصإلا–رجحنبا"

٤٢/٣–مالعألا–يلكرزلا*

نبسيقلائرماتنببابّرلا

(ه٦٢ت)ةّيبالكلاتباث

:يدعنبسيقلائرماتنببابرلا

يفهعمتناك.يلعنبنيسحلاةجوز

ىلإاهبءيجلتقاملو،ءالبركةعقو

اهبطخفةنيدملاىلإتداعمث.ماشلا

.تبأف،شيرقنمفارشألاضعب

اهلظيملةنسنيسحلادعبتيقبو

.ادمكتتاموتيلبىتحتيبفقس

نمنويريصنلالعجيةرعاشتناكو

ناضمررهشيلايلىدحابابرلا

:يرجهلاديشر

نبيلعةعجربلوقيناكيبسيفوك

نادعبهيبأنبدايز.هلتق.بلاطيبأ

يوريديشرناك.هبلصوهناسلعطق

نبىيحيلاق.تاقثلانعتاعوضوملا

الوديشربسيليرجاهلاديشر:نيعم

ديشرنويريصنلاربتعيال.اهيبأ

مهدقتعمبوهلبرشبلانميرجاهلا

عمةروصلاهذهبارشبرهظبابلا

،بلاطيبأنبيلعنبنيسحلاصخش

١٣/٣–يلكرزلا)

٢٩٨/١–نيحورجملا–نابحنبا"

٣١ ،



ىمحهتباصأومايأةعبسةنيدملا

لزنف،دجنىلإادئاعجرخفةديدش

."كلانهتامف(ةدرف)هللاقيءامىلع

صاخشألاةلمجنمنويريصنلاهربتعي

نيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

:(ه٨ت)ةثراحنبديز

،ءيطنمةثراحنبديزةماسأوبأ

ظاكعقوسيفعيبواريغصرسا

املفةجيدخنينمؤملاماهترتشاف

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسراهجوزت

هسفنىلإهبسنويبنلاهانبتفهلهتبهو

يتلا(مهئابآلمهوعدا)ةيآتلزنىتح

نبديزىعديراصفينبتلاتمرح

امواردبديزدهش.هيبألةبسنةثراح

ريمأوهوةتؤمةوزغيفلتقواهدعب

ةيريصنلاةديقعلايفديزلشيجلا

ةعبسلانيأبنملانموهويبنةبترم

يحويمسالا/باجحلاناكنيذلارشع

نمىلإكلذغيلبتبمهرمأيومهيلإ

مدالكنأنويريصنلاربتعيو،مهنود

نبديزهبدوصقملافنارقلايفركذ

هللامسا-مداهللايبنسيلوةثراح

مسالااذهبدوصقملاوه-هباجحو

٦١/٣–مالعألا–يلكرزلا"

٥٩٨/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

(ه١٥٠ت)نيعأنبةرارز

ينابيشلانيعأنبةرارزنسحلاوبأ

نم(ةيرارزلا)ةقرفلاسأر،ءالولاب

املكتمناك.هيلإاهتبسنو،ةعيشلاةالغ

لهأنموهو.بدألابملعهل،ارعاش

ةرارزو(هبردبع)همسا:ليق.ةفوكلا

(ربجلاوةعاطتسالا)هبتكنم.هبقل

ةعستلانمنويريصنلاهربتعي

مهرهظأنيذلاضرألايفنيدسفملا

ةفيلخلانمزىلعقداصلارفعج

لهأىلعةجحلاميقيلروصنملا

.نينمؤملاتبثيولطابلا

(ـه6ت)ليخلاديز

،ئيطنم،بهنمنبلهلهمنبديز

.ةيلهاجلالاطبأنم:فنكموبأهتينك

ةرثكلوأ،هليخةرثكل(ليخلاديز)بقل

نم،اميسجاليوطناك.اهبهدارط

،انسحمارعاشناكو.سانلالمجأ

هلو.مركلابافوصوم،انسلابيطخو

كردأريهزنببعكعمةاجاهم

هللاىلصيبنلاىلعدفوو،مالسإلا

،ئيطدفويف،ـهأةنسملسوهيلع

ديز)هامسو،هللالوسرهبرسوملسأف

٤٣/٣–مالعألا–يلكرزلا)

١٣١



ةكئالملاةلمجنمهنانويريصنلا

ةبترمنمهنولعجيوارشباورهظنيذلا

نمةثلاثلاةبترملا،ءابجنلاةكئالملا

ريبكلاملاعلايفةكئالملابتارم

.ينارونلا

:ةراطعلاءالوخلابنيز

رطعلاعيبتتناكةنيدملالهأنمةأرما

هيلعهللاىلصيبنلاءاسنىلع

ةعكرةيريصنلاةديقعلايفلثمتملسو

ءاشعلاةالصةلفانيتعكرنم

سامشنبسيقنبتباثتنببنيز

.جرزخلانمثراحلبنم،ةيراصنألا

هيلعهللاىلصهللالوُسَرتعياب

ماقمةيريصنلاةديقعلايفاهلَمَّلَسَو

.ناضمررهشيلايلنمةليل

:شخجتنببنيز

نينمؤملامأةيدسألاشحجتنببنيز

تنبوملسوهيلعهللاىلصيبنلاجوز

هيلعهللاىلصيبنلااهجوزتهتمع

باجحلاةيآاهببسبتلزنوملسو

ةثراحنبديزهالومدنعهلبقتناكو

٧٦/٦–ةباغلادسأ–يرزجلاريثألانبا"

/٦–ةباغلادسأ–يرزجلاريثألانبا"

١٢ع

ةنجلاوةيصعملابقلعتياماميس

.اهنمطوبهلاو

:نيسحلانبيلعنبديز

وبأ(م٧٤.-٦٩٨=ـه١٢٢-٧٩)

نبنيسحلانبيلعنبديزنيسحلا

يمشاهلايولعلابلاطيبأنبيلع

أرقو،ةفوكلابهتماقإتناك.يشرقلا

(ةلزتعملاسأر)ءاطعنبلصاوىلع

ىلإلوحتمث.لازتعالاملعهنمسبتقاو

دبعنبماشههيلعقيضف،ماشلا

ىلإداع.رهشأةسمخهسبحو،كلملا

ضعبهبقحلف،ةنيدملاىلإمثقارعلا

لاتقىلعهنوضرحيةفوكلالهأ

ةنسةفوكلاىلإهباوعجرو،نييومألا

ىلعافلأنوعبرأهعيابف،ـه١٢٠

.لتقومهبراثفنييومألاىلعةروثلا

وهيلعنبديزنأنويريصنلادقتعي

نودومحممهواًرهاظنيمومذملانم

ينبىلعهجورخببسبكلذوانطاب

.مهلاتقوةيمأ

:عيقُتنبديز

يفنابحنباهركذويعباتعيفننبديز

٢

دقتعيوليسارملايوريتاقثلا

٥٩/٣–مالعألا–يلكرزلا)

٥١٢/٢–نازيملاناسل–رجحنبا"

١٢٢



نمامويهنولعجيكلذكابيقنرشع

:يسبعلامركمنبملاس

يفوكلاهللادبعنبمركمنبملاس

يبأباحصأنم.لامجلادسأينبىلوم

ىسومنبىسيعمهيلإثعبباطخلا

لماعسابعلانبهللادبعنبيلعنب

مهلتقفالجرةفوكلاىلعروصنملا

تاحابإلااورهظامهناةغلباملاعيمج

باطخلايبأةوبنىلإسانلااوعدو

مويلاكلذتالفإلانمملاسنكمتو

ةاورنمناكوكلذدعبباتهناركذو

"ثيدحلا

:حوننبماس

هيلإومالسلاهيلعحونهللايبننبا

نيذلامهو

ماشلاوةيبرعلاةريزجلااونطوتسا

ةيريصنلاةديقعلايفربتعي.قارعلاو

ةيتاذلاتاروهظلا

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

.ىنعملا

نويماسلابسني

دحأ

٦٣/١–باقلألاوىنكلا–يقلاسابع"

٦ع

ارطواهنمديزىضقاملف}تلزناهيفو

ةيريصنلاةديقعلايفاهلاهكانجوز

.ناضمررهشيلايلنمةليلماقم

:ريشدزأنبروباس

كولمنمريشدزأنبلوألاروباش

نامورلابراحنييناساسلاسرفلا

روطاربمإلارسأو٢٤٤ةنسذنمنيترم

يف.تامىتحرسألايفيقبفنايريلاف

ةنايدلاهيلإبوسنملا(ينام)رهظهنمز

ةناكمةيريصنلاةديقعلايفهل.ةيوناملا

تاروهظلادحأهنوربتعيذإةسدقم

لازأنممومسالا/باجحللةيتاذلا

رهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)ىنعملا

مسالاتاذكوهيأرشبلانيبهلثمك

.ىنعملالثمكو

:يجرزخلاريمعنبملاس

نامعنلانبتباثنبريمعنبملاس

دهشنيئاكبلادحأيراصنألايسوألا

يفتامواهدعبامواردبوةبقعلا

نأنويريصنلاىري."ةيواعمةفالخ

نيباورهظنيذلاةكئالملانموهاملاس

ةبترمنمهنوربتعيومهلثمكرشبلا

ينثامهددعنيذلاءابقنلاةكئالملا

٦٦٧/٧–ةباصإلا–رجحنبا"

1./٢–ةباصإلا–رجحنبا"

١٣٢



نيذلاةكئالملادحأهناىلعاضيأكلام

نمهنولعجيورشبلانيبارشباورهظ

يتعكردحأاضيأوهو،ءابجنلاةقبط

.رجفلاةلفان

:(ه٥ت)ذاعمنبدعس

نامعنلانبذاعمنبدعسورمعوبأ

.سوألأديسيراصنألاسيقلائرمانب

شاعوحرجثيحقدنخلاواردبدهش

ينبيفمكحىتحارهشكلذدعب

ةنستامفهحرجضقتنامث،ةظيرق

ىلصيبنلانأنيحيحصلايفو.سمخ

توملشرعلازتهالاقملسوهيلعهللا

نييريصنلادنعربتعيذاعمنبلعشمل

ةعبسلانيأبنملانيملسملاءايبنألادحأ

نممهيلإىحويناكنيذلارشع

مسالا/باجحلا

:(ه٥٣–٢)صاعلانبديعس

ديعسنبصاعلانبديعسنامثعوبأ

يبنلاتاممويهلناك.يشرقلايومألا

نم.نينسعستملسوهيلعهللاىلص

نامثعهبدناذهلوشيرقءاحصف

تميقأدقو.نآرقلاةباتكلبدننميف

نبديعسناسلىلعنآرقلاةيبرع

لوسربةجهلمههبشأناكهنألصاعلا

٨٤/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

(ـهق٥٢ت)حيطتس

نبيدعنبدوعسمنبةعيبرنبعيبر

،نزامينبنمنهاكلاحيطس،بئذلا

لهأنميناسغيلهاجنهاك:دزألانم

ناك.ماشلافراشمنم،ةيباجلا

نومكتحيبرعلا

ىوسمظعهيفناكام:ليق.هئاضقب

ىلعاحطسنماطسبنمادبأناكوهسأر

نوضريوهيلإ

،دوعقالومايقىلعردقيالضرألا

ةريصحلاىوطتامكىوطيناكو

ةيباجلايفتام.ةبوجعألكبملكتيو

يبنلاثعبمليبقماشلاضرانم

يفوهو،ليلقبملسهيلعهللاىلص

ةلمجنمةيريصنلاةديقعلا

نيذلانيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.ةيلهاجلايفاوشاع

:كلامنبدعس

يذلادعسو...يجرزخلاكلامنب

دحأهنوربتعينويريصنلاهركذي

نممهيلإناكنيذلا

نبلعشملمسادريو،مسالا/باجحلا

ىحوي

١٤/٣–مالعألا–يلكرزلا)

٣١ع



يبأمسابفورعملايلعنبنيسحلانب

.يلباكلادلاخ

(ه١٦١–٩٦)يروثلانايفُس

يروثلاديعسنبنايفسهللادبعوبأ

ثيدحلاملعيفًامامإناك:يفوكلا

ىلعسانلاعمجأو،مولعلانمهريغو

دحأوهو،هتقثوهدهزوهعرووهنيد

ةرصبلابيفوتو.نيدهتجملا

يدهملاةفالخيفناطلسلانمًايراوتم

ةديقعلايفوهورفعجيبأنب

نيظقحتسُملاةلمجنمةيريصنلا

.مالسإلايفنيعدوتسُملاو

ةمئألا

ناك)يدبعلابعصُمنبنايفس

(ه١٤.ايح

معزبناكيضفاريعيشيفوكرعاش

.قداصلارفعجباحصأنمةعيشلا

.هدقتعمىلعلديولغهرعشيف

نماكلمهناهيفنويريصنلادقتعي

نيذلا(ةسمخلاماتيألا)ةكئالملارابك

نبمظاكلاىسومرودىلعاورهظ

يبأنبدجمباطخلايبأهبابعمرفعج

٢٨٦/٢–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

ةفوكلايلو.ملسوهيلعهللاىلصهللا

ناجرجازغواهحتففناتسربطازغو

ثالثةنستام.ةيواعملةنيدملايلوو

ةيريصنلاةديقعلايفلثمينيسمخو

ضرألايفنيدسفملاةعستلادحأ

نيرشبملاةرشعلانممهلجنيذلا

يفناكو):ةيآلانإنولوقيو،ةنجلاب

يضرألايفنودسفيطهرةعستةنيدملا

.مهيفوهيفتلزندق(َنوُحِلصُيالو

–٩١نيبت)بيسُملانبديعس

:(ـه1.ه

يموزخملابيسملانبديعسدجموبأ

.ةنيدملابةعبسلاءاهقفلادحأيشرقلا

ثيدحلانيبعمج،نيعباتلاديس

يذوأ.عرولاوةدابعلاودهزلاوهقفلاو

ناورمنبكلملادبعةفالخيفدلجو

ناميلسوديلوللةعيبلاضفرهنأل

هتنباجيوزتضفردقاقباسناكو

،كلملادبعنبديلولل

لهأدنعهذههتناكمعموةنيدملاب

دنعربكأةناكمهلنافةنسلا

ةكئالملارابكنمربتعيذإنييريصنلا

يلعبابل(ةسمخلاماتيألا)ةسمخلا

يفوتو

١.٧/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

٢٧٥/٢–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

٣١حا



ةيريصنلاةديقعلايفيسرافلاناملسل

فرحبهلزمريو،ةيبابلاةبترم

دقعمسالاوىنعملاعملكشيو(نيسلا)

(سمع)نييريصنلادنعةداهشلا

دجمباجحلانأنويريصنلادقتعيو

هنودامقلخهيلإلكوأوهروننمهقلخ

مساهيلعنوقلطيونوكلااذهيف

لبقناملسلو.ليبسلسولسلس

يلعنمزىلعناملسةروصبهروهظ

روصبةيرشبتاروهظةتسدجتو

ةتسلاتاماقملاىمستةفلتخم

ةيمشاهلاةبقلايفهلو،ةيحورلا

ةمئألاعمبابكاروهظرشعىدحا

نسحلاىتحبلاطيبأنبيلعنم

اهلوأ،ماقمروهظلكىعسييركسعلا

ريصننبدمحاهرخآويسرافلاناملس

.يريمنلا

(ه١٤٨-٦١)شمعألاناميلس

يدسألانارهمنبناميلسدجموبأ

،يعبات:شمعألاببقلملا،ءالولاب

هأشنمو،يرلادالبنمهلصأروهشم

نآرقلاباملاعناك.ةفوكلايفهتافوو

وحنيوري،ضئارفلاوثيدحلاو

:هللالوسرىلومةنيفس

ءاقرونبسيقعجار

(ه٣٦–...)يسرافلاناملس

ىلإسرفلاقباسناملسهللادبعوبأ

هيلعهللاىلصيبنلابحص،مالسإلا

نمناك.هنعثدحوهمدخوملسو

ناكو،سرافيحاوننمناهبصأيلاهأ

ىلإلوحتف،الوأةيسوجملانيدىلع

ماقأوماشلابقحلمث،ةينارصنلا

ىلإةسينكنملقنتياينارصناهيف

رمأبةسواسقلادحانمملعف،ىرخأ

لازالف،برعلادالبيفهللاهثعبيسيبن

ىلإةهجتمةلفاقبرفظىتحبقرتي

ديرياهعملحتراف،ةيبرعلاةريزجلا

نكل،ملسوهيلعهللاىلصيبنلا

هوعابوهرساباوماقةلفاقلاباحصأ

هدنعماقأف،ىرقلايداويفيدوهيل

ينبنميدوهيهنمهارتشاىتحادبع

فرعكانهوةنيدمللهذخأوةظيرق

قتعامثملسافرجاهنأدعبيبنلا

و،دحاةكرعمدعبهديسنمهسفن

ةكرعممويقدنخلاةركفبحاصوه

،حوتفلاكراعميفكراش...بازحألا

وتاماهيفونئادملاىلعرمعدالومث

)مسابكانهافورعمهربقلازيال

.(كبناملس

٦١٢



:(ه٨٠ت)ةلفغنبديوس

ةجسوعنبةلفغنبديوسةثهبوبأ

يبنلاةافومويةنيدملامدقيفعجلا

كومريلادهش.ملسوهيلعهللاىلص

رمعلانمغلبودهزلابفوصومناك

"نينامثةنستامو،ةنسنيثالثوةئام

نمكلمةبترمةيريصنلاةديقعلايفهل

ةروصلاهذهبرهظدقو،ءابجنلاةبترم

-١١٠وحن)نزييذنبفيس

(هىقال*

حبصأيذنبنزييذنبفيس

،نييناميلابرعلاكولمنم:يريمحلا

ناكو.ءاعنصبأشنودلو.مهتاهدو

لئاوأيفنميلااوكلمدقةشبحلا

رثكأاولتقو،داليمللسداسلانرقلا

سرافىلإلحرف،ريمحلآنماهكولم

،شابحألاىلعىرسكنمنوعلابلطو

وحنناورشونأىرسكهعمثعبف

،هنوجسيفاوناكنمملجرةئمينامث

نبقورسموهوةشبحلاكلماولتقف

اوبتكو،ءاعنصاولخدو،مرشألاةهربأ

نميلاتقحلأف،حتفلابىرسكىلإ

اهكلمنوكينأىلعسرفلادالبب

٢٧./٢–ةباصإلا–رجحنبا "

اسأرناك:يبهذلالاق،ثيدح١٣٠٠

ملعلايف

:(ه١٢ت)ةشرخنبكامس

نبليقوةشرخنبكامسةناجدوبأ

اردبدهشيراصنالاةشرخنبسوأ

اهيفدهشتساوةماميلامويودحأو

ةمليسملتقيفكراشنممناكو

نمةيريصنلاةديقعلايفوهوباذكلا

ناكنيذلارشعةعبسلاءايبنألاةلمج

نماوغلبيلباجحلانممهيلإىحوي

:(ه١٣٨ت)فينخنبلهس

نبلهسهللادبعوبأوأديعسوبأ

،يراصنألايموألابهاونبفينح

قدنخلاوادحأواردبدهشيباحص

ةرصبلاىلعيلعهفلختسا.دهاشملاو

تامونيفصهعمدهشمثلمجلادعب

ىلصونيثالثونامثةنسةفوكلايف

ةديقعلايفهلبلاطيبأنبيلعهيلع

ةبترمنمكلمةبترمةيريصنلا

نيبةروصلاهذهبرهظدقو،ءابجنلا

رشبلا

١٣٥/٣–مالعألا–يلكرزلا)

١١٩/٧–ةباصإلا–رجحنبا"

١٩٨/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

٣١ /



ىسوملامكيتاذلاباجحلا/مسالا

وهقرتحادقو،ربشهيخأونوراهو

رمخلابرشنأدعبريبشهوخاو

رانلاامهبتلعتشافانابرقامدقو

ليلدوهودابرشيذلارمخلاببسب

رمخلاةحابإونابرقلالبقتىلع

.رانلاسيدقتو

:انوينبنوعمش

ىسيعيراوحدحأانوينبناعمس

نوعمش)اضيأىمسي،مالسلاهيلع

يفةرخصلااهانعموسرطبو(افصلا

تنأ":لاقحيسملانالةينانويلاةغللا

ةرخصلاهذهىلعوسرطب

ىوقتنلميحجلاباوبأويتسينك

توكلمحيتافمكيطعأو،اهيلع

ضرألاىلعهطبرتاملكف،تاوامسلا

املكو،تاوامسلايفًاطوبرمنوكي

يفًالولحمنوكيضرألاىلعهلحت

نأامورتاوابابىعدا"تاوامسلا

مهنااوعداو،حيسملاثراووهسرطب

ىلعءانباوعداكلذلسرطبةثرومه

مدقتويحيسملاملاعلاةماعزكلذ

.اهاوسامىلعامورةسينك

يبا

13–١٨/١٦ىتم-ديدجلادهعلا"

يذنبفيساهنوؤشيففرصتملاو

سمخوحنكلملايفثكمف.نزي

اياقبهلتقىتح،ةنسنيرشعو

،نميلايفمهاقبتسانيذلاشابحألا

يفناطحقكلمهتومبىهتناف

ةناكمةيريصنلاةديقعلايفهلنميلا

يفنيعدوتسُملاونيظّقحتسُملادحأك

.ةيلهاجلا

.سم

ةنسلايف

:رامتل

هيلعىسوموخأنوراهءانبأدحأوه

هل.(ريبشعجار)ريبشوخأو.مالسلا

ةيريصنلاةديقعلايف

ىسوملامكيتاذلاباجحلا/مسالا

ةبترم

ريبشهوخاووهقرتحادقو،نوراهو

انابرقامدقورمخلابرشنأدعب

رمخلاببسبرانلاامهبتلعتشاف

لبقتىلعليلدوهوهابرشيذلا

.رانلاسيدقتورمخلاةحابإونابرقلا

ةج

:رابمتل

امكربشوخأوهو،هللايبننوراهنبا

تطقسدقو،ةيريصنلارداصملايف

نامدقيامهوامهتلتقوةقعاصامهيلع

ةبترمةيريصنلاةديقعلايفهلانابرقلا

٢/١٤٩–مالعألا–يلكرزلا)

ىربكلاةيادهلا–يبيصخلا"

١/٣١



دعبدلو،مالسلاهيلعمدانبهللاةبه

"ضرألاىلإمداطوبهنمةنس٢٢٠

ىنعملاوهثيشنأنويريصنلادقتعي

نأدعبمالسلاهيلعمدانمزرهاظلا

نبيلعهسفنوهثيشو.ليباهباغ

ةروصلايفىوسقرفالببلاطيبأ

يتاذلاروهظلالثميوهو،ةرهاظلا

ىنعملليناثلا

:قداصلا

قداصلارفعجعجار

:سودقلادبعنبحلاص

سودقلادبعنبحلاصلضفلاوبأ

،ءارعشلادحأ،دزألاىلوميرصبلا

لتقفهبرمأمثةقدنزلابيدهملاهمهتا

دقتعيدادغبيفرسجلاىلعبلصو

رابكنمكلمهناهيفنويريصنلا

اورهظنيذلا(ةسمخلاماتيألا)ةكئالملا

رفعجيبأهبابعمداوجلادجمرودىلع

.يفعجلالضفملانبدجت

٧٥-نامزلارابخأ–يدوعسملاام

٤٩٢/٢–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

افصلانوعمشنأنيريصنلادقتعي

ميرمنبىسيعنمزرهاظلاىنعملاوه

هسفنوهنوعمشو.هباجحناكيذلا

يفىوسقرفالببلاطيبأنبيلع

روهظلالثميوهو،ةرهاظلاةروصلا

.ىنعمللسداسلايتاذلا

ينبءايبنأدحأ(ليئومص)اضيأىمسيو

ونبهنمبلطيذلاوهو،ليئارسإ

اكلممهيلعثعبينأليئارسإ

نارقلاركذامكليبسيفاودهاجيل

ينبنمألملاىلإرتملأ):ميركلا

ينلاولاقذإىسومدعبنمليئارسإ

(ليبسيفلتاقناكلمانلثعبامهل

فلخمث.اكلمتولاطمهيلعراتخاف

يفهلتولاطمالسلاهيلعدوواد

ذإةسدقمةناكمةيريصنلاةديقعلا

تاروهظلا

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

.ىنعملا

ةيتاذلادحأهنوربتعي

٢٤٦-ةرقبلا"

٨٨/٢–نودلخنباخيرات–نودلخنبا٢

٣١ a



همسهم

مأوملسوهيلعهللاىلصيبنلاةمع

ةديقعلايفاهل.ماوعلانبريبزلا

رهشيلايلنمةليلماقمةيريصنلا

.ناضمر

:تولاط

يفركذيذلاليئارسإينبكولملوأ

ثعبدقهللاّنإمهيبنمهللاقَو}:ةيآلا

هللاهلعجدقو(...اكلمتولاطمكل

نأدعبليئارسإينبىلعاكلمىلاعت

عجار)ليئومصمهيبننماوبلط

دقو.اكلممهيلعلعجينأ(ليئومش

يفهل.مالسلاهيلعدووادهفلخ

ذإةسدقمةناكمةيريصنلاةديقعلا

تاروهظلاهانورابتعي

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

.ىنعملا

ةيتاذلادحأ

:(ه١..ت)ةلثاونبرماع

هللادبعنبةلثاونبرماعليفطلاوبأ

يبنلاىأرينيللامثينانكلاورمعنب

ظفحوباشوهوملسوهيلعهللاىلص

وهوـه1..ةنستام.ثيداحأهنع

٢٤٧-ةرقبلا"

يدبعلاناحوصنبةعصعص

(ـه٥٦-...)

نبرجحنبناحوصنبةعصعص

دبعتاداسنم:يدبعلاثراحلا

يفهدلوم.ةفوكلالهأنم.سيقلا

ابيطخناك(فيطقلابرق)نيراد

(نيفص)دهش.رعشهل،القاعاغيلب

دافن.فقاومةيواعمعمهلو،يلععم

يف(لاوأ)ةريزجىلإةفوكلانمةريغملا

نعاهيفتامف،ةيواعمرمأب،نيرحبلا

هيفنويريصنلادقتعياماع٧٠وحن

ماتيألا)ةكئالملارابكنمكلمهنا

رودىلعاورهظنيذلا(ةسمخلا

هبابعمبلاطيبأنبيلعنبنسحلا

نبسيقنمحرلادبعيبأةنيفس

.يحايرلاءاقرو

:(ه٥٠ت)ةيريخلاةيفص

نبييحتنبةيفصنينمؤملامأيه

اهقتعاربيخدوهييسنم.بطخأ

اهجوزتوملسوهيلعهللاىلصيبنلا

نمةليلماقمةيريصنلاةديقعلايفاهل

ناضمررهشيلايل

٢.٥/٣–مالعألا–يلكرزلا)

٧٢٨/٧–ةباصإلا–رجحنبا"

٣٢ ،



هوجرخأف،مهلتاقف،رصملهأهيلع

هلبقناكيذلامهريمأاوداعأو

-سابعلاملعو(هللادبعنببلطملا)

،هنبالعقوامب-ةمجرتلابحاص

هنكللزنو،ه١٩٩ةنسرصمدصقف

داعف(بلطملا)لاجرلتاقيوهوضرم

هلعجياهيفتامف،سيبلبىلإ

نيذلاةعامجلانمنويريصنلا

لاحيفانطابنيمومذملامهنومسي

.ارهاظنيدومحملا

(٢٠٨ت)ينيطقيلانمحرلادبع

ىلومنمحرلادبعنبسنويدجموبأ

نم.يفارعيمامإهيقف،نيطقينبيلع

نبيلعناك.رفعجنبىسومباحصأ

ناملسبههبشي(اضرلا)ىسوم

هلعجياباتكنيثالثوحنهل.يسرافلا

نيذلاةعامجلانمنويريصنلا

لاحيفانطابنيمومذملامهنومسي

.ارهاظنيدومحملا

:مجلمنبنمحرلادبع

كردأيدارملامجلمنبنمحرلادبع

أرقورمعةفالخيفرجاهوةيلهاجلا

رابكنمراصمثلبجنبذاعمىلع

ام

٢٦٧/٢–مالعألا–يلكرزلا

٢٦٢/٨–مالعألا–يلكرزلا*

دقتعيةباحصلانمتامنمرخآ

نيذلاةكئالملانمناكهنانويريصنلا

نموهوةريخألاةبقلايفارشباورهظ

يفةكئالملابتارمثلاثءابجنلاةبترم

.ينارونلاريبكلاملاعلا

:(ه٢٤ت)تماصلانبةدابع

سيقنبتماصلانبةدابعديلولاوبأ

ءابقنلادحأ.يراصنألايجرزخلا

دعباهلكدهاشملاواردبدهش،ةبقعلاب

يلونملوأناك،رصمحتفدهشوردب

نبةديبعوبأدالوو.نيطسلفءاضق

تام...هفرصمثصمحىلعحارجلا

نويريصنلادقتعيله٢٤ةنسةلمرلاب

اورهظنيذلاةكئالملانمناكةدابعنأ

ةبترمنموهوةريخألاةبقلايفارشب

ملاعلايفةكئالملابتارميناثءابقنلا

كلذبناجىلإهلو.ينارونلاريبكلا

.ناضمررهشمايأنممويةناكم

(ه١٩٩ت)ىسوُمنبسابعلا

يسابعلاىسيعنبىسومنبسابعلا

ةيرصملارايدلايلوريمأ:يمشاهلا

هنبالسرأف،ه١٩٨ةنسنومأملل

راثف،اذهددشتو.هنعابئان(هللادبع)

٢٣./٧–ةباصإلا–رجحنبا "

٦٢٤/٢–ةباصإلا–رجحنبا"

١٣٢



ةشبحلاضرأبدلوسيمعتنبءامسأ

وهواهيلإرايطلارفعجهاوبأرجاهامل

ظفحونيملسملانماهبدلونملوأ

ىوروملسوهيلعهللاىلصيبنلانع

.نيفصموييلعءارمأدحأناك.هنع

يفهللادبعلنينامثةنستام

دبعلامةناكملانمةيريصنلاةديقعلا

نيمومذملانموهفمجلمنبنمحرلا

.انطابنيدومحملاوارهاظ

ت)مازحنبرمعنبهللادبع

:(ه١٣

عمةبقعلادهشهللادبعنبرباجوبأ

اعيمجمهتياوريفراصنألانمنيعبسلا

دهشورشعينثالاءابقنلادحأوهو

يفوهواديهشذئمويلتقودحأوردب

ءايبنألاةلمجنمةيريصنلاةديقعلا

مهيلإىحويناكنيذلارشعةعبسلا

نممهنودنماوغلبيلباجحلانم

.سانلا

:(ه٨ت)ةحاورنبهللادبع

نبةبلعثنبةحاورنبهللادبعدجموبأ

يراصنألايجرزخلاسيقلائرما

مالسإلاوةيلهاجلايفردقلاميظع

4./4–ةباصإلا–رجحنبا"

٦٢./٢–تاقبطلا–دعسنبا"

صنلابةمألاهذهىقشاوهوجراوخلا

ملسوهيلعهللاىلصيبنلانعتباثلا

دالوأهلتقفبلاطيبأنبيلعلتقب

عبرأةنسناضمررهشيفكلذويلع

نباىلإنيريصنلارظنيال.نيعبرأو

ةعيشلاوةنسلاهلرظنيامكمجلم

نوعفشتسيوهنوسدقيوهنولجيمهف

نيربتخملاةقبطديسهنوربتعيوهب

اناحتماواهيبشتناكيلعلهلتقنأكلذ

قيقحتلةمهملاهذهليلعهراتخادقو

ةياهنيفتوسانللتوهاللاةقرافم

هلعفاملعفيملو،ةيمشاهلاةبقلا

.ىلعألايلعلاةدارإنعالإمجلمنبا

نييريصنلافينصتيفلخديوهو

نيذلالاجرلا

مهوارهاظنيمومذملا

ةعومجمنمض

مهنومسي

.انطابنودومحم

:بلطملادبعنبةبعكلادبع

.مالسإلاكرديملبلطملادبعءانبأنم

صخشمهتديقعيفنويريصنلاهلعجي

ةنسلاروهشيفىلوألاىدامجرهش

.ةيرمقلا

:(ه٨٠ت)رفعجنبهللادبع

نببلاطيبأنبرفعجنبهللادبع

همأ.يمشاهلامشاهنببلطملادبع

٣٢٢



ءاضعأيفايانثلاةكرشوهوردصلا

دسجلا

:أبسنبهللادبع

يفعجريامبرونميلادوهجنميدوهي

مهمدقتسانيذلاسرفلاىلإهلصأ

لتاقيلسرافنمنزييذنبفيس

دعباوفرعنيذلاوشابحألامهب

.ءانبألامسابنميلايفمهرارقتسا

ةفالخيفلقنتومالسإلاأبسنبارهظا

ماشلاوزاجحلانيبنافعنبنامثع

يفاريبكارودبعلو،قارعلاورصمو

ىتحنافعنبنامثعىلعضيرحتلا

لتقبتأدتبايتلاةنتفلاتثدح

يبأنبيلعشيجيفناكمث.نامثع

نأدعبنئادملاىلإهافنيذلابلاط

دعبشاعدقو،ةيبوبرلابهيلإراشأ

ناك،ـه4.ماعلادعبامىلإيلعتوم

يلعةيهلإوولغلابلاقنملوأأبسنبا

هناوتوملادعبهتعجروبلاطيبأنب

دعرلاوباحسلايفيحوهلبتوميال

ةفرعميفءامسألا–يدادغبلارامعملانبا"

٣٩

دحأ،مهناسرفونيملسملاءارعشدحأو

امواردبدهشوةبقعلاةليلءابقنلا

ةنيدملاىلعةرميبنلاهفلختسااهدعب

ةتؤمبدهشتساوربيخىلإةيرسداقو

يفةحاورنباربتعيال.ه8ماع

وهلبرشبلانمةيريصنلاةديقعلا

هذهيفارشباولثمتنيذلاةكئالملانم

)ةسمخلاماتيألادحاوهوةروصلا

نبيلععماورهظنيذلا(ةكئالملارابك

بابلاودجمباجحلاوبلاطيبأ

و،ماتيألانيبثلاثلاهبيترتو،ناملس

وهو،(ليئارزع)ةكئالملانيبهمسا

يفوهو،حاورألاضبقنعلوؤسملا

بكوك)موجنلاوبكاوكلاملاع

ناوكألايفيئاملانوكلاوهو،(خيرملا

نمرشعسماخلامويلاوهو،ةتسلا

يفدجنتاقيموهو،ناضمررهش

،نارقلايفءاملاوةماطلامويو،جحلا

وهو،عوبسألامايأنمسيمخلامويو

عبصإلاو،ةمركملاءامسألانم

ةكرشوهوىرسيلاديلانمىطسولا

٥٢٥/٢–تاقبطلا–دعسنبا"

٣٢٣



نمنييريصنلا

نعنوريامكنودقتعيذإنينوعلملا

دضلاوهلكوتملانأريصننبا

دحأوهدعاصنبانأو(سيلبإ)

.هماتيأ

دنعدعاصنبا

٦٨-هق٣)سابعنبهللادبع

(ه

دبعنبسابعنبهللادبعسابعلاوبأ

،ةمالأربح:،يمشاهلايشرقلابلطملا

دلوليلجلايباحصلا،نآرقلانامجرت

مزالف،ةوبنلارصعءدبيفأشنوةكمب

ىوروملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

نباوه.ةحيحصلاثيداحالاهنع

يذلاوهو،نافعنبنامثعةلاخ

لباكوناسارخوسرافةماعحتتفا

فكو.نيفصولمجلايلععمدهشو

،فئاطلانكسف،هرمعرخآيفهرصب

اهبيفوتو

ق٨١)بلطملادبعنبهللادبع

:(ـهق٥٣-ـه

نبمشاهنببلطملادبعنبهللادبع

يمشاهلامشقوبأ،يصقنبفانمدبع

لوسردلاو:حيبذلاببقلملا،يشرقلا

،ةكمبدلو.ملسوهيلعهللاىلصهللا

٩٥/٤–مالعألايلكرزلا"

لاقو...هتوص

فحاصمل

فرحنامثعنإ

نمسيلأبسنبانأنيريصنلادقتعي

نيذلاةكئالملانموهلبرشبلا

ايرشبىنعملاروهظبارشبنورهظي

ةكئالملاةبترنموهو.هتبيغبنوبيغيو

ديسوهوةكئالملابتارمثلاثءابجنلا

نويريصنلافنيالو.مهريبكوءابجنلا

يبأنبيلعةيهلإىعداأبسنبانأ

رهظهنانولوقيو،اهبرهاجوبلاط

لكيفويلعةيهولأبىدانوتارمتس

،هباحصأووههقرحمتيناكةرم

ريسفتلايفجوربلاةروسنولوؤيو

هعابتاوأبسنبايفتلزناهنابينطابلا

.دودخألاباحصأمهمهناو

:دعاصنبهللادبع

رفعجيبأةفيلخلايلاومنميسراف

يدهملانبميهاربإلابتاكناكروصنملا

سانشألاومأةرادإىلوتو،يسابعلا

تومدعبقثاولايكرتلا

ربتعي.لكوتملانمزىلإشاعوسانشأ

نمز

–ةعيشلاقرف–يقلادعسويتخبونلا"

٢٢ىص

ة–دادغبخيرات–يدادغبلابيطخلا"

ع٨٢/

٤٨١/٢–يبوقعيلاخيراتيبوقعيلا"

٣٢ع



رهجلانعربعتيتلادجتةروصترهظ

رطفلامويباهيلاراشملاحيرصتلاو

.ناضمرموصدعب

٩ـ...)مهتدبعنبهللادبع

:(ه

نبمهندبعنبهللادبعنيداجبلاوذ

يذببقل.زجاريباحص:ينزملافيفع

هللاىلصيبنلارهظاملهنألنيداجبلا

هعنمف،هيلإباهذلادارأملسوهيلع

،هبايثنمهدرجو،هابردقناكهلمع

،هبرشتسارشاشنم"اداجب"ذختاف

لاق؟كمساام:لاقف،هللالوسرىتأو

وذ،هللادبعلب:لاقف،ىزعلادبع

هللاىلصيبنلاليلدناكمث.نيداجبلا

ادحو.تاوزغلاضعبيفملسوهيلع

كلتيفتامو،كوبتةوزغيفهتقانب

ةيريصنلاةديقعلايفلثميةوزغلا

نيظقحتسُملاعومجمنم

.مالسإلايفنيعدوتسُملاو

ادحاو

:مازحنبرمعنبهللادبع

مازحنبهللادبع:عجار

نيداجبلاوذ

مهندبعنبهللادبع:عجار

4/1.1–مالعألا–يلكرزلا"

ناكو.بلطملادبعءانبأرغصأوهو

ءانبأةرشعهلدلونألرذندقهوبأ

دنعمهدحأنرحنيلهتايحيفاوبشو

مهببهذف،ةرشعهلبشف،ةبعكلا

يفةبعكلامانصأربكأ)لبهىلإ

،مهنيبحادقلاتبرضف(ةيلهاجلا

مهبحأناكو،هللادبعىلعتجرخف

ناكف،لبالانمةئمبدادففهيلإ

،بهوتنبةنمآهجوزو.حيبذلابفرعي

ملسوهيلعهللاىلصيبنلابتلمحف

ديريداعو،ةزغىلإةراجتيفلحرو

،ضرمةنيدملاىلإلصواملف،ةكم

نيب،ءاوبالابتام:ليقو،اهبتامو

يفهللادبعلثمي.ةنيدملاوةكم

مسالا/باجحلاةيريصنلاةديقعلا

رهظالوىنعملاهلزيمليذلايتاذلا

نيتروصلادحاوهو،هتروصلثمك

:يتروصبرهظيذلايتاذلامسالل

دبعالوأرهظف،هنبادجموهللادبع

رودلقباسلاتمصلاروديفهللا

ىنعملاروهظبلثمتملانالعإلاوروهظلا

وههللادبعو،بلاطيبانبيلع

ناضمرمايصلثميوناضمرصخش

مايصفتمصلانمهللادبعهلثميام

هلثميذلارسلاوتمصلاوهناضمر

دنعو،ىنعملاروهظليبقهللادبع

وهللادبعةروصتباغىنعملاروهظ

1../4–مالعألا–يلكرزلا)

٣٢ح



حبصاونيسحلانبيلعىلالوحت

يفةسدقمةناكميلباكلل.هلاباوب

ةيبابلاةبترملاهلفةيريصنلاةديقعلا

يفالأقرفالبيسرافلاناملسوهف

يلععمرهظدقو،مسالاوةروصلا

.يلعنبنيسحلانب

ت)دوعسمنبهللادبع

:(ه١٣٣وا٣٢

دوعسمنبهللادبعنمحرلادبعوبأ

ناكةرهزينبفيلحيلذهلالفاغنب

رهجنملوأوملسأنمسداس

دهشونيترجهلارجاهو،ةكمبنآرقلاب

ىلصيبنلامزالواهدعبدهاشملاواردب

وهيلعنبحاصناكوملسوهيلعهللا

ىلإرمعهريسوماشلاحوتفدهش

هرمأمثمهنيدرومأمهملعيلةفوكلا

تام.هلزعمثةفوكلاىلعنامثع

نمهناهيفنويريصنلادقتعيةنيدملاب

ناكنإوةئجرملايفانطابنيدومحملا

.رهاظلايفنيمومذملانم

.١٤/٢–ةعيشلانايعأ–نيمألانسحم"

٢٢١-ىربكلاةيادهلا–يبيصخلا

اهدعبامو٢٢٣/٤–ةباصإلا–رجحنبا"

٧)صاعلانبورمعنبهللادبع

(ـه٦٥-ـهق

نم،صاعلانبورمعنبا،دجموبأ

.ملسوهيلعهللاىلصيبنلاباحصأ

يفبتكيناككاسنلانمةكملهأنم

ملسأوةينايرسلانسحيو،ةيلهاجلا

دهشيناكوةدابعلاريثكناكو.هيبألبق

.نيفيسببرضيو.تاوزغلاوبورحلا

دهشو.كومريلامويهيبأةيارلمحو

ةفوكلاةيواعمدالوو.ةيواعمعمنيفص

ةيواعمنبديزييلواملو.ةريصقةدم

يفيوزناو،هتعيبنمهللادبععنتما

،نالقسعةهجب-تاياورلاىدحإ

.هتايحرخآيفيمعو،ةدابعللاعطقنم

دقتعيهتافوناكميفاوفلتخاو

نيدومحملانمهناهيفنويريصنلا

نمناكنإوةيغابلاةئفلايفانطاب

.رهاظلايفنيمومذملا

:يلباكلابلاغنبهللادبع

ونادروهمساطامقلادلاخوبأ

هلقثلركنكبهماهتبقل(ركنك)بقلي

نبيلعيلاومنمناكاهنطبيف

ةيناسيكلابهذمىلعناكو،نيسحلا

مثةيفنحلانبدجمةمامابلوقينمم

١١١/٤–مالعألا–يلكرزلا)

١٥٢ص–دووادنبالاجر"

٦٣٢



٤٥-ـهق١٢٧وحن)بلطملادبع

(هق

،فانمدبعنبمشاهنببلطملادبع

،ةيلهاجلايفشيرقميعز:ثراحلاوبأ

هدلوم.مهيمدقموبرعلاتاداسدحأو

هللالوسردج.ةكمبهأشنموةنيدملايف

ةبيشهمسا:ليقملسوهيلعهللاىلص

وهو.هيلعبلغبقل"بلطملادبع"و

يذنبافيس"كلملاىلعدفونمم

رصنلابهنؤنهيشيرقدوجويف"نزي

وحننعةكمبتامةشبحلاىلع

ةديقعلايفهلرثكأوأاماعنينامث

هنوربتعيذإةسدقمةناكمةيريصنلا

ةيتاذلاتاروهظلا

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

.ىنعملا

ع

لحا

فانمدبع

نم،بالكنبيصقنبفانمدبع

دبعو"ةريغملا"همسا:ليق،شيرق

ىلصهللالوسردادجأنم.هبقلفانم

رمقيسيناكملسوهيلعهللا

بلعب،شيرقرمأهلناكو.ءاحطبلا

١٥٤/٤–مالعألا–يلكرزلا"

ت)ةلضتنبهللادبع

:(ه"عوا٦٢

و.ةلضننبهللادبعيلسألاةزربوبأ

اميدقملسأ.همسايفاوفلتخادق

وهيلعهللاىلصهللالوسرعمدهشو

حتفلادعبلزن...ةكمحتفملس

اهيفتامفناسرخازغمثةرصبلا

ةديقعلايفلثميه14وأ٦٢ةنس

عومجمنمادحاوةيريصنلا

يفنيعّدوتُملاونيظقهمُملا

.مالسإلا

:حيسملادبع

حيسملادبعنبضاضمنبثراحلا

نم،ةيلهاجلاكولمنم:يمهرجلا

اعبات،زاجحلايفهتماقإتناك.ناطحق

ينبةكرحتطشنهمايأيفو.نميلل

نم،ةكمنوديرياوفحزوليئارسإ

ناك.مهمزهفثراحلامهلتاقف،لامشلا

ينبنمةكمبتيبلارمأىلوتنملوأ

ةيريصنلاةديقعلايفلثمي."مهرج

نيظقحتسُملاعومجمنم

ةيلهاجلايفنيعدوتسُملاو

ادحاو

يوونلا.٢٩٨/4–تاقبطلا–دعسنبا"

٤٢/٢–ءامسألابيذهت–

٢٥٧/٢–مالعألا–يلكرزلا"

٣٢٧



اهلزنىتحةرصبلاىلعهلايلاوناكيلع

يفتاموةفوكلانكس.ريبزلاوةحلط

هيفنويريصنلادقتعيةيواعمةفالخ

ارشباورهظنيذلاةكئالملانمهنا

نمةثلاثلاةقبطلانمهنولعجيو

ءابجنلاةقبطنم،ةكئالملا

:نوعظمنبنامثع

بهونببيبحنبنوعظمنبنامثع

الجررشعةثالثدعبملسأ.يجمجلا

بئاسلاهنباووهةشبحلاىلإرجاهو

اردبهدوهشدعبيفوت...ىلوألاةرجهلا

لوأوهوةرجهلانمةيناثلاةنسلايف

لوأونيرجاهملانمةنيدملابتامنم

نامثعربتعيمهنمعيقبلابنفدنم

نمةيريصنلاةديقعيفنوعظمنب

نبيلععمارشباورهظنيذلاةكئالملا

ةسمخلاماتيألانموهوبلاطيبا

نيبهمساوبيترتلايفمهعباروهو

وههنانولوقيو،ليئادردةكئالملا

ناضمررهشنمرشعسداسلامويلا

وهورامقألاصاخشأبرقأوهو

مويو،ةتسلاناوكألايفيرانلانوكلا

نمرصنبلاو،عوبسألامايأيفةعمجلا

بعكلاورسيألاغدصلاوىرسيلاديلا

٤٤٩/٤–ةباصإلا–رجحنبا"

٤٦١/٤–ةباصإلا–رجحنبا"

ةديقعلايفهلةكمبتام.هيبأتوم

هنوربتعيذإةسدقمةناكمةيريصنلا

ةيتاذلاتاروهظلادحأ

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

.ىنعملا

هههه

:ىقيتكت

هببقل.قيدصلاركبيبالبقل

نإليقو،هنعهللايضرههجولامجل

:هللاقملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

دقتعي.رانلانمقيتعتنأ

دضللبابوهركبابأنأنويريصنلا

ةبقلايفهلثميذلا(ناطيشلا)

نموهو،باطخلانبرمعةيمشاهلا

نيذلاضرألايفنيدسفملاةعستلا

ةنيدملايفناكو.ميركلانارقلامهركذ
مسوعهم.سنه-.مهم

الوضرألايفنودسفُيطهرةعست

.(نوخلصُي

يباحص.يراصنألافينحنبنامثع

حتفلادعبرمعهلمعتساو.دحادهش

ةفالخيفو،ةفوكلايفضرألاحسمل

١٦٦/٤–مالعألا–يلكرزلا)

٦٤/٢–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

٣٢٨



نبمصاعهلتقفهلتقبيبنلارماف

.تباث

:بلاطىبأنبليقع

يلعوخا.بلاطيبانبليقعديزيوبأ

حيصف،انسامهربكاورفعجو

ةيلهاجلايفناكرابخالابملاعناسللا

شيرقكراش.هيلانومكاحتينمم

نوملسملاهرسأفردبمويبرحلا

دعبالأملسيملو،سابعلادادفف

دهشوةنيدملاىلارجاهفةيبيدحلا

تبثنممناك،ـه٨يفةتؤمةكرعم

ويلعنيبةنتفلايفو.نينحموي

ىلاشاعوةيواعمعمناكةيواعم

نادعبتاموةيواعمةفالخرخاوا

ةديقعلايفليقعربتعيهرصبفك

وةينامثلافرحالانمةيريصنلا

يفنوكلامهنمماقنيذلانيرشعلا

بكاوكلادحاوهوهتايئزجوهتايلك

و،همانميففسويهللايبنمهارنيذلا

نمدحاوو،ناضمررهشمايأدحاوه

.انطابنيدومحملاوارهاظنيمومذملا

٢٤٢/٤–مالعألا–يلكرزلا*

ءاضعأيفايانثلاةكرشوهورسيألا

دسجلا

:(ه٦.

دلويئاطلاهللادبعنبمتاحنبيدع

ىلعتبثوـه6ةنسملسامثاينارصن

هموقةقادصرضحأوةدرلايفهمالسإ

نكسمثقارعلاحتفدهشوركبيبأىلإ

تامويلععمنيفصدهشوةفوكلا

:مهضعبلاق،نسأدقونيتسلادعب

. . ٢نم .. :: .

يفلثميةنسةئامونيرشعغلب

عومجمنمادحاوةيريصنلاةديقعلا

يفنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

ةيلهاجلا

:(ه٢ت)طيعُمىبأنبةبقع

نبفانمدبعنبسمشدبعنبةيمأ

.. عمم٢ ..

رابكنموةكملهأنميشرق.يصق

ردبموينوملسملاهرسا،اريثكينلا

ةفرعميفءامسألا–يدادغبلارامعملانبا"

–طوطخم–ءامسلاوضرألاصاخشأ

٢٩ىص

اهدعبامو٦٩/٤4–ةباصإلا–رجحنبا"

١٥٣/٥–تاقبطلا–دعسنبا"

٣٢وا



يفاضرلايلعل.هنمصلخيلمسلاهل

يتاذلامسالاةبترمةيريصنلاةديقعلا

ىنعملالازأنمميأىنعملاةيلثملاو

مساطبتريو.مهلثمكرهظومهتروص

وهو،ةيريصنلابتكلامدقاباضرلا

لوصألالثمييذلا(سوسالا)باتك

بهذتو،ةيريصنلاةديقعللىلوألا

ضياقاضرلايلعناىلاةيريصنلا

،دهعلاةيالوباتكلااذهبنومأملا

نومأملازاحنادعبمث،نوماملاقفاوف

اضرلاىلععلخوهدهعبثكنباتكلا

(ه٢٤٩-...)مهجلانبيلع

نم،ردبنبمهجلانبيلعنسحلاوبأ

،رعاش:بلاغنبيؤلنم،ةمالسينب

دادغبلهأنم،بيدأ،رعشلاقيقر

صخو،مامتيبالارصاعمناك

هيلعبضغمث.يسابعلالكوتملاب

ماقأف،ناسارخىلإهافنف،لكوتملا

اهنمجرخمث،بلحىلإلقتناو.ةدم

ناسرفهضرتعافوزغلاديريةعامجب

تاموحرجو،مهلتاقف،بلكينبنم

نبيلعنويريصنلانعلي.هحارجنم

دضلاماتيأنمهنانولوقيو،مهجلا

.يسابعلالكوتملاةفيلخلا(ناطيشلا)

ب/4ص–طوطخم–سوسألاباتك"

٢٧./4–مالعألا–يلكرزلا"

٢.٣–١٥٣وأ١٤٨)اضرلايلع

(ه١٢.٦وأ

نبىسومنباضرلايلعنسحلاوبأ

نبيلعنبرقابلادمحنبرفعج

مامالا.بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا

ةعيشلادنعةمئالاةمئاقيفنماثلا

ديسناكو،ةنيدملابدلو.ةيرشعانثالا

نومأملاةفيلخلاناكومشاهينب

ذخاوةفالخلابهلدهعوهلجيوهمظعي

.ناسارخيفسوطبيفوتودهعلاهل

ةفيلخلامساباضرلايلعمساطبترا

نوماملالتقنادعبف.نوماملايسابعلا

يلعلعياب،هناكمسلجونيمالاهاخا

ناكف،،هدعبنمدهعلاةيالوباضرلا

هيلعنييسابعلاةروثلاببساذه

راثيذلا،يدهملانبميهارباةدايقب

وناسرخيفناكامنيبهعلخوهيلع

ىتحدادغبىلعامكاحميهاربارمتسا

تامو،هيلإنومأملاريسمدعباهنمرف

رمانوماملاداعاو،اهدعباضرلايلع

و.نويسابعلاهيلعجردامىلاةفالخلا

ىلعمدننوماملاناىلاةعيشلابهذت

سدفدهعلاةيالوباضرلايلعةعيابم

١٢ىلص-٢ج-ةعيشلانايعأ-نيمألانمالحم١

اهدعبامو

٣٣ ،



سابعلانبهللادبعنبيلع

:(ـه١١٧-٤.)

هبسابعلانبهللادبعنبيلعدجموبأ

وهو،يمشاهلامشاهنببلطملادبع

ناك:نيتفيلخلاروصنملاوحافسلادج

دلورغصأوهو،ًاغيلبًافيرشًاديس

هجوىلعيشرقلمجأناكو،هيبأ

يبانبيلعلتقمةليلدلو.ضرألا

يفماشلايفيفوتو.ـه4.ةنسبلاط

"ه١١٧ةنسةميمحلا

:يّمقلاكلملادبعنبيلع

يفربلاهركذ:يمقلاكلملادبعنبيلع

هيلعداوجلايلعنبدجمباحصأيف

ماتيأنم(ه٢٢.–19)مالسلا

مامالابابيفعجلالضفملانبدجت

مظاكلاىسومنباضرلايلععساتلا

.ةيريصنلادقتعتامك

:نونجملانايلغ

ءالقعنم،كلاميبأنبنايلع

لولهبلثمهلثمةرصبلايفنيناجملا

فصنلايفنيرصاعتماناكونونجملا

تناك.يرجهلايناثلانرقلانميناثلا

هباوجعمستلهقطنتستءاملعلا

٢٧٤/٢–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

٩٢/١٢–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا"

(ه٩٤-٢٨)نيمسخلانبيلع

نبيلعنسحلاوبأنيدباعلانيز

دحأ.بلاطيبأنبيلعنبنيسحلا

ملحلايفلثملا

دنعرشعينثالاةمئألاعباروعرولاو

ءالبركىلإنيسحلادابأقفار.ةعيشلا

لتاقيملهنكلةنس٢٢هرمعناكو

رفعجابأدجم:هدالوأنم.هباصأضرمل

لوتقملا،رمعو،هيقفلا

نيسحلانبيلعتام...ةفوكلاب

وهو،ـه6:ةنسعيقبلابنفدوةنيدملاب

نبيلعل.ةنسنيسمخونامثنبا

ةبترملاةيريصنلاةديقعلايفنيسحلا

نممو،مسالأةيتاذلاوىنعمللةيلاثملا

ناكو،هلثمكرهظوهتروصىنعملالازأ

ابأهبابو،رقابلادجمهنباهباجح/همسا

.يلباكلادلاخ

مهببرضيناكنم

ديزو

داقزلامأنبيلع

يريمنلاريصننبدجتيديرمدحاوه

وهوـه٢٦.ماعةايحلاديقىلعناك

هلوريصننبدجمبابلاماتيأنم

بتكركذتملو،رغصالاميتيلاةبترم

.ائيشهنعمجارتلا

امو٢١١/٥–تاقبطلا–دعسنبا"

اهدعب
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–٢١٢)يداهلايلعرشاعلامامإلل

يذلاريصننبدمحخيشوهو،(ه٢٥٤

ةبترملايفهتفيلخوهماتيأدحأناك

.نيقحاللانيمامإللةيبابلا

:(ه٢٤٠يلاوحت)جرفنبرمع

نمناك.بتاكلايجخرلاجرفنبرمع

ةفيلخلاهيلعطخس.باتكلاةيلع

هتميقامهنمذخأف،يسابعلالكوتملا

هحلاصمث.رانيدفلأنورشعوةئام

مث.لامىلعهعايضهيلإدرينأىلع

ةعفصفالآةتسعفصوهيلعبضغ

،هنعيضرمث.ةءابعسبلأو،مايأيف

دادغببيفوت.دافنوهيلعطخسمث

نويريصنلادقتعيه٢٤.ماعيلاوح

مهونينوعلملانماذهجرفنبانأ

هنانولوقيريصننبانعهنورياميف

يذلا(ناطيشلا)دضلاماتيأريبكناك

لكوتملاةفيلخلاةروصيفارهاظناك

.ىسابعلا

:(ه٥٢ت)نيصخنبنارمع

تاوزغةدعازغو.ربيخمويملسأ

ةفالخيفاهيفنكسوةرصبلالزنو

يفهلـه٢6ةنساهيفتامورمع

٨٩٤/ه–مالسإلاخيرات–يبهذلا"

اريصبرعشللةيوارناكو،همالكو

نمةيريصنلاةديقعلايفوهوهديجب

يفنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.مالسإلا

تارفلانبرمع

بتاكلاتارفلانبرَمُعمساقلاوبأ

:مجارتلابتكبلاغيفيقيقحلاهمسا

ةيريصنلابتكلايفنكلتارفلانبدجت

نبرمعةيعيشلارداصملاضعبو

دجمواضرلايلعمامإلارصاع.تارفلا

ىلعايلاغناكويداهلايلعوداوجلا

،بنيزيبأنبدمحباطخلايبأةلحن

يبأنعفهنعلواضرلاىلعهنمأربتدقو

:لاقهنأمالسلاهيلعاضرلانسحلا

هقاذأوهللاهاذآتارفلانبدجميناذآ

يذأ،هللاهنعليناذأ،ديدحلارحهللا

رفعجهللاهنعلباطخلاوبأيذأام

انيلعبذكامو،هلثمبامهيلعدجمنب

نبدجمبذكاملثميباطخ

نبانأةيريصنلادقتعت."...تارفلا

بابوهوةيبابلاةبترملاهلتارفلا

١٦٢/٧–ديرفلادقعلا–هبردبعنبا"

. ٢

نباويسوطلانملكرمعمسابهركذ

.يلحلاودوواد

٤٥٧ص–لاجرلاةفرعمرايتخا-يسوطلا"

مق–يمويقلاداوجقيقحت-٤د٨–
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نيذلارشعةعبسلاءايبنألاةلمجنم

اوغلبيلباجحلانممهيلإىحويناك

.سانلانممهنودنم

:بلغتنبورمع

لزنيباحص.يدبعلابلغتنبورمع

ةفالخىلإشاعوةرصبلا

نمنييريصنلادنعربتعيةيواعم

ناكنيذلارشعةعبسلانيأبنملا

نوغلبيمهومهيلإيحويدجمباجحلا

.يجولانممهءاجامممهنودنم

:قانع

تدلو،رشبلايبأمداتنبقانع

يفةهوشمتناكو،خأريغبةدرفم

رحسلاباهمساطبتراواهقلخ

اعدفقسفلاوروجفلاوةذوعشلاو

اهسرتفاثيحتكلهفءاوحومدااهيلع

نأنودقتعيفنيريصنلاامأ.دسأ

دحاونطبيفليباقعمتدلوقانع

هاخأ(دضلا)ليباقلتقيتلايهو

ملاهنألامارحاهجوزتيل(ىنعملا)ليباه

ددجتتهذهقانعو.هلةحابمنكت

ىنعمللروهظلكيفاهروهظواهتصق

كاهصةروصيفترهظةبقرخآيفف

٦.٧/٤–ةباصإلا–رجحنبا"

١١٧ص–نامزلارابخأ–يدوعسملا"

ةعكرماقمنييريصنلادنعتادابعلا

.رتولالبقناتللاعفشلايتعكرنم

:(ه٢ت)حومجلانبورمع

مارحنبديزنبحومجلانبورمع

ناك.راصنألاتاداسنميراصنألا

دهشتساوامالسإراصنألارخآ

نمةيريصنلاةديقعلايفوهودحأب

ناكنيذلارشعةعبسلاءايبنألاةلمج

نماوغلبيلباجحلانممهيلإىحوي

.سانلانممهنود

:يعازخلاقمحلانبورمع

يعازخلالهاكنبقمحلانبورمع

دعبرجاهوةبحصهل.يبعكلا

نكسيناكمثماشلانكس...ةيبيدحلا

نامثعىلعماقنممناكمثةفوكلا

ناكمثهبورحيلععمدهشواهلهأعم

ضبقاملفيدعنبرجحناوعأنم

يدعنبرجحىلعهيبأنبدايز

برهماشلاىلإهباحصأعمهلسرأو

لخدفلصوملاىلإقمحلانبورمع

لماعذخأفتامفةيحهتشهنفاراغ

هبثعبفدايزىلإهلسرأفهسأرلصوملا

ةيريصنلاةديقعلايفوهوةيواعمىلإ

٦١٥/٤–ةباصإلا–رجحنبا"

٦٢٤/٤–ةباصإلا–رجحلانبا"
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نعهلزعويدهملاهنبالعيابودهعلا

يلواملف،ه١٤٧ماعةفوكلاةيالو

لزانتىتحهيلعقيضةفالخلايدهملا

نبىسيعلدوعي.يداهلاهنبالاهنع

دجتةروثدامخإيفلضفلاىسوم

ىلعهتيالويفو.هيخأوةيكزلاسفنلا

يبأةكرحتناكرفعجيبأمايأةفوكلا

ىدانيذلابنيزيبأنبدجمباطخلا

ةيهلإمثقداصلارفعجةيهولأب

عمجعمىسومنبىسيعهلتقفهسفن

."هعابتانمريبك

:بلطملادبعنبقاديغلا

همسا،مشاهنببلطملادبعدالوأنم

هئاخسلقاديغلابقلوبعصم

ةعكرةيريصنلاةديقعلايفهل.همركو

وهو،نامثلاليللاةالصتاعكرنم

روهشصاخشأيفيناثلاعيبررهش

.ةيرمقلاةنسلا

:ءيناهمأةتخاف

تخأ،بلاطىبأتنبةتخافىناهمأ

ماعتملسأ.بلاطيبأنبىلع

نمةليلنييريصنلادقتعميفاهلحتفلا

.ناضمررهشيلايل

٤٧٢/٤–مالسإلاخيرات–يبهذلا"

٢٤٧/٢–ءامسألابيذهت–يوونلا"

معزيامكباطخلانبرمعاهنمدالوأو

نويريصنلا

:رايطلارفعجنبنوع

يمشاهلابلاطيبأنبرفعجنبنوع

رثكأنمناك.ةشبحلاضرأبدلو

ملسوهيلعهللاىلصيبنلاباهبشسانلا

نبنوعدهشتسا.هقلخوهقلخيف

هلرمعةفالخيفكلذورتستيفرفعج

ةعكرماقمنييريصنلادنعتادابعلايف

.نامثلارصعلاةلفاننم

–١٠٢)ىسومنبىسيع

:(ـه١٦٨

نبدمحنبىسومنبىسيعىسوموبأ

يفدلو.سابعلانبهللادبعنبيلع

يبدحأناك.ماشلايفةميمحلا

سيسأتيفاومهاسنيذلاسابعلا

ينبمكحطاقسإوةيسابعلاةلودلا

حافسلاسابعلاوبأهللعجف،ةيمأ

،روصنملارفعجيبأدعبةفالخلا

ـه١٣٤ماعةفوكلاىلعايلاوهلعجو

روصنملاماق.ةنس١٢اهتيالوىلعيقبف

ةيالونعهريخأتبةفالخلايلونأدعب

٧٤٤/٤–ةباصإلا–رجحنبا"
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ةعكرورهظلاضرفتاعكرنمةعكر

ضرفنمةعكرورصعلاضرفنم

ءاشعلاضرفنمةعكروبرغملا

نمةعكروحبصلاضرفنمةعكرو

...نامثلارهظلاةلفان

:مشاهنبدسأتنبةمطاف

دبعنبمشاهنبدسأتنبةمطاف

.هتوخإويلعةدلاوةيمشاهلافانم

ةنيدملاىلإترجاهوةكميفتملسأ

هللالوسراهنفكو،اهيفتيفوتو

بلاطيبأدعبقلنمل:لاقوهصيمقب

ةأرماتناكدعسنبلاق.اهنمانبربأ

هيلعهللاىلصيبنلاناكوةحلاص

دقتعياهتيبيفليقيواهروزيملسو

رهشيلايلنمةليلاهنأنويريصنلا

.نورشعوثالثةليللايهوناضمر

:دئاعنبورمعتنبةمطاف

،موزخمنبدئاعنبورمعتنبةمطاف

،هيبألملسوهيلعهللاىلصيبنلاةدج

دبعوبلاطيبأمأوبلطملادبعةجوز

نمةليلةيريصنلاةديقعلايفاهلهللا

.ناضمررهشيلايل

٦٠/٨–ةباصإلا–رجحنبا"

٩٢/١–تاقبطلا–دعسنبا"

:يدركلاهيوذاف

نمويريمنلاريصننبدمحعابتادحأ

مجارتلابتكيفركذهلسيل،هذيمالت

بسحبوهو،ةيعيشلاوأةينسلا

ةسمخلاةكئالملانمنييريصنلاداقتعا

اورهظنيذلا(ةسمخلاماتيألا)رابكلا

بابريصننبدجمبابلاعمارشب

نبدجمهنباويركسعلانسحلا

.بادرسلابحاصنسحلا

ىلعنيريصنلاهقلطيركذممسا

مهناكلذ،هللالوسردجمتنبةمطاف

باججيفةثونألانعةمطافنوهزني

.بلاطيبأنبيلعىنعملاهببجتحا

ةروصلاىوسقرفالبهسفندجتيهف

اهبرهظدجتمسالاةبيغدعبفمسالاو

بيغتنألبقروهشةتسمسالا

مسايهةمطاف.نسحلااهنباللقتنيو

فرحلاباهلنوزمريوهللاءامسأنم

دحأيهوةيدجبألافورحنم(ءاف)

ظفلبةصاخلاءادنلاةادأفرحأ

ةليليهو.ةسمخلا(مهللا)ةلالجلا

فرحيهو،ناضمررهشيلايليفردقلا

نيذلانيرشعلاوةينامثلافرحألانم

بكاوكلادحأيهو،دوجولانولكشي
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ةريخألاةبقلايفو،هلادنهئازإبىنعملل

ليباقوبلاطيبأنبيلعبىنعملارهظ

-٣٧)ركبيبأنبدمحنبمساق

:(ـه١.٧

ركب بيبأنبدمحنبمساقلادجموبأ

فةعبسلاءاهقفلادحأ،قيدصلا

نيب)ديدقبيفوتو،اهيفدلوةنيدملا

احلاصناكو.ارمتعموأاجاح(ةنيدملاو

ا

يفيمع،نيعباتلاتاداسنمةقث

ناك:ةنييعنبالاق.همايأرخاوأ

دجوهو.اهنامزلهألضفأمساقلا

يهرفعجماف،دجتنبقداصلارفعج

بهذيدجمنبمساقلاتنبةورفمأ

نموهمساقلانأىلإنويريصنلا

سوؤر)ةسمخلاماتيألادحأوةكئالملا

دلاخوبأبابلاعمارشبرهظ(ةكئالملا

يلعرودىلعيلباكلابلاغنبهللادبع

.يلعنبنيسحلانب

-...)يدايألاةدعاسمنبنسق

:(ـهق٢٣وحن

نبيدعنبورمعنبةدعاسنبسق

ءامكحدحأ.دايإيبنم،كلام

١٨١/ه–مالعألا–يلكرزلا"

٢٢٧/١–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

:فنحأنيتارف

يفوك.يلالهلافنحأنبتارفدجموبأ

ةلوقمبنولوقياوناكنيذلاةالغلانم

،بلاطيبأنبيلعيفأبسنبهللادبع

لاق.قداصلارفعجمايأىتحشاع

نبالاقو.لاغباذك:يرئاضغلانبا

لحتالعيشتلايفايلاغناك:نابح

ربتعي.اهبجاجتحالاالوهنعةياورلا

رابك)ماتيألانمةيريصنلادنعتارف

بابلاعمارشباورهظنيذلا(ةكئالملا

يفعجلاديزينبرباجورمعمنبىيحي

رفعجهنباورقابلادجمنمزىلع

همهل

اهلءارهزلاةمطافةيراجةيبونلاةيضف

يلايلنمةليلةيريصنلاةديقعلايف

.ناضمر::

:ليباق

وهو،مالسلاهيلعمدانبليباق

يفلتاقلوأكميركلانارقلايفروكذملا

ادسحليباههاخألتقيذلامداينب

وهامفةيريصنلاةديقعلايفامأ.هريغو

ىنعملالتقيذلاسيلبإ(دضلا)الإ

روهظلكيفرهظياذهليباقو،ليباه

.4/٤٢٩–نازيملاناسل–رجحنبا"

٢٧٢/١٤–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلاو
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نمكلمهلناكنملوأناكفةعاضق

،هيأربنميتتشيرقتناكوةنانكينب

هلتناك.دراديفالإارمأمربتالف

ةودنلاوةدافرلاوةياقسلاوةباجحلا

مارحلاتيبلانوؤشيلووءاوللاو

ثدحأواهناينبددجوةبعكلامدهف

نيخرؤملارثكأ.ةفلدزملايفرانلادوقو

ال"ديزي"وأ"ديز"همسانأىلع

نبيصقل.هتافووهتدالوخيراتفرعي

ةبترملاةيريصنلاةديقعلايفبالك

وهيأ،مساللةيتاذلاوهللةيلثملا

ىنعملاهلازأ،ةيهلإلاتاذللباجج

.هتروصلثمكرهظو

عنام

ربعهه

:رانك

يبأنبيلعنينمؤملاريمأىلومربنق

(ربنق)لوألاهمسابالإفرعيال،بلاط

وهفهبسنوهيبأمسانميقبامو

دقعوهمداخناكوايلعقفار،عوضوم

اديدمارمعشاع.نيفصيفءاولهل

اذلنامثعصقتنينممناكهناركذو

.ةفوكلايففسوينبجاجحلاهلتق

بلاطيبأنبيلعلرعشيفربنقركذ

:ةيئبسلاقرحاامدنعهلاق

١٩٨/ه–مالعألا–يلكرزلا"

يفمهئابطخرابكنمو،برعلا

:لاقيو،نارجنفقسأناك.ةيلهاجلا

فيسىلعائكوتمبطخيبرعلوأهنإ

امأ"همالكيفلاقنملوأو،اصعوأ

،مورلارصيقىلعدفيناكو."دعب

يفدودعموهو.همظعيوهمركيف،ارئاز

يبنلاهكردأوهتايحتلاط،نيرمعملا

هآرو،ةوبنلالبقملسوهيلعهللاىلص

:لاقف،كلذدعبهنعلئسو،ظاكعيف

نويريصنلاهربتعياهدحوةمأرشحي

نيظقحتسُملاةلمجنم

.ةيلهاجلايفنيعدوتسُملاو

:بالكنبيضق

نببعكنبةرمنببالكنبيصق

،مهسيئرو،هرصعيفشيرقديس:يؤل

بسنلاةلسلسيفسماخلابألاوهو

تجوزتفلفطوهوهوبأتام.يوبنلا

ىلإاهبلقتنافةرذعينبنملجربهمأ

يسو،هرجحيفبشف،ماشلافارطأ

ربكاملو،هموقرادنعهدعبل"ايصق"

،ءاهدلابافوصومناك.زاجحلاىلإداع

نمهموقعمجفلئابقلاهتبراح

،ةكممهنكسأوةيدوألاوباعشلا

هتدعاسمو،هتيبصعمهمىوقتل

١٩٦/ه–مالعألا–يلكرزلا)

٣٣٧



أبسنباةقبطنمنويريصنلاهلعجي

وهوارشباورهظنيذلاةكئالملادحأو

ةكئالملابتارمثلاثءابجنلاةبترمنم

.ينارونلاملاعلايف

:ءاقرونبسيق

هلملسوهيلعهللاىلصهللالوسرىلومةنيفس

،ناورم،نامهط،نارهم:اهنمةديدعءامسأ

،ناميلس،ناسيك،ناوكذ،نامور،نارجن

مثةملسمأهترتشاسرافنمهلصأ...سيق

هللاىلصيبنلامدخينأهيلعتطرتشاوهتقتعأ

يفيبنلابحاصهنألةنيفسبقل.ملسوهيلع

هللاقفموقلاعاتملمحيناكفهتاوزغىدحا

هوعدييذلاةنيفسلاةنيفستنأ:يبنلا

ةبترملايحايرلاءاقرونبسيقمسابنيريصنلا

بلاطيبأنبيلعنبنسحللةيبابلا

:نانيق

هلمدآنبثيشنبشونأنبنانيق

هللةيلثملاةبترملاةيريصنلاةديقعلايف

تاذللباججوهيأ،مساللةيتاذلاو

لثمكرهظوىنعملاهلازأ،ةيهلإلا

.ءاتروص

:بلاك

نباذوهينبصرابنبانقوينببلاك

ليلخلاميهاربإنبقاحسإنببوقعي

٥٤/١–تاقبطلا–دعسنبا"

ارانتججأتيأرامل

اربنقتوعدوارمأرمألا

نموهربنقنأنويريصنلادقتعي

سوؤر)ةسمخلاماتيألادحأوةكئالملا

يلععمبابلاعمارشبرهظ(ةكئالملا

دحأوهو،ناملسودجموبلاطيبأنب

يبأنبيلعرودىلعناملسماتيأ

.بلاط

:(ـه٦.

ميلدنبةدابعنبدعسنبسيق

،برعلاةاهدنم.يجرزخلايراصنألا

،برحلايفةديكملاويأرلايوذ

عمراصنألاةيارلمحيناك.ةدجنلاو

يليوملسوهلآوهيلعهللاىلصيبنلا

،هتفالخيفايلعبحص.هرومأ

،ـه٢٧-٢٦ةنسرصمىلعهلمعتساف

ىلإداعو،ركبيبأنبدمحمبلزعو

مث.نيفصمويهتمدقمىلعناكف،يلع

حلاصىتحيلعنبنسحلاعمناك

.اهيفيفوتوةنيدملاىلإعجرف،ةيواعم

.4/٤٧٥–نازيملاناسل–رجحنبا"

.١٥/٨٧–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلاو

يفلصفلا–مزحنباو.٧١/٢–يربطلاو

١٤٢/ع–للملا

٣٣٨



جرديو.ىونلاريثكمهنمناكفلئاوألا

ةعومجمنمضنييريصنلادنعاضيأ

لاحيفانطابنيمومذملالاجرلا

:ريهزنببعك

ينزملاةملُسيبأنبريهزنببعك

رعاشلاهوبأو،روهشملارعاشلا

.ةملسيبأنبريهزفورعملايلهاجلا

ردهأفهمالسإلبقركبابأويبنلااجه

ءاجمثهمدملسوهيلعهللاىلصيبنلا

همالسإرهشأويبنلاىلإايفختسم

هديصقلاقفيبنلاهنعىفعف

داعستناب:اهعلطميتلاةروهشملا

،يبنلاحدمياهيفو...لوبتممويلايبلقف

نويريصنلاهربتعيهتدربيبنلاهادهأف

نيظقحتسُملاةلمجنم

.ةيلهاجلايفنيعدوتسُملاو

.سم

بالك

بعكنبةرمنببالك،ةرهزوبأ

ةلسلسنمياهاجدج.يشيرقلا

:هينبانعهلسنعرفت.يوبنلابسنلا

هتدالولخيراتفرعيالةرهزويصق

ةناكمةيريصنلاةديقعلايفهل.هتافوو

٥٩٢/٥–ةباصإلا–رجحنبا"

٢٣./ه–مالعألا–يلكرزلا*

هيلعىسومعمدرومالسلاهيلع

نمءاقلبلانمناعنكضرأبمالسلا

ينبرمأبماقيذلاوهوقشمديحاون

يفهلنوننبعشويدعبليئارسإ

هللةيلثملاةبترملاةيريصنلاةديقعلا

تاذللباججوهيأ،مساللةيتاذلاو

لثمكرهظوىنعملاهلازأ،ةيهلإلا

.ءاتروص

:ىونلاعايبريثك

،يفوكوهو،ىونلاريثكمسابىمسيو

يراخبلاوملسمهلجرخأ،مالعألادحأ

وهو،هقيثوتىلعروهمجلاو،بدألايف

بسنتهيلإوةيديزلاةعيشلانم

برقأيهومهنمةيحلاصلاةقرفلا

ةنسيفوت.ةنسلالهأىلإقرفلا

نمةيريصنلاةديقعلايفربتعي١٦٩

مهنومسينيذلاةئفلانمونينوعلملا

نيذلاضرألايفنيدسفملاةعستلا

قداصلاداعأ

رفعجيبأةفيلخلانمزمهراهظإو

لهأىلعةجحلاميقيلكلذوروصنملا

رفعجوبأ)دضلاىلعنأدعبنطابلا

ةعستلاهابشأماقأفدرمتو(روصنملا

مهءايحإرفعج

٨/٥٠–قشمدخيرات–ركاسعنبا"

/1–لحنلاوللملا–يناتسرهشلاعجار"

١١٦

٣٣وا



ةكئالملانموهدايزنبليمكنأىلإ

(ةكئالملاسوؤر)ةسمخلاماتيألادحأو

رمعمنبىيحيبابلاعمارشبرهظ

نيسحلانبيلعنبرقابلادمحرودىلع

.يلعنب

١٢-ـه.ق٥٤)نيصخلانبزاّتك

:(ه

عوبرينبنيصحلانبزانكدثرموبأ

ىلإنيقباسلانم،يباحص.يونغلا

ليوطالطباعاجشناكو،مالسإلا

اردبدهش،سأرلارعشريثك،ةماقلا

عماهلكدهاشملاوادحأوقدنخلاو

يفوت،هلآوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةلمجنمنويريصنلاهربتعيةنيدملاب

يفنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.مالسإلا

يلباكلابلاغنبهللادبع:عجار

:أبسنالهك

بقلي.ةيناطحقلانم،نالهكنبديز

ينامييلهاجدج.يدزألاوأيدسألاب

مهنمومهلكدزألابسنيهيلإ،ميدق

عع

نمنويريصنلاهربتعيجرزخلاوسوألا

ام

٥/٢٢٤–مالعألا–يلكرزلا

٢٩./1–مالعألا–يلكرزلا*

تاروهظلادحأهنوربتعيذإةسدقم

لازأنممومسالا/باجحللةيتاذلا

رهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)ىنعملا

مسالاتاذكوهيأرشبلانيبهلثمك

.ىنعملالثمكو

:يريمجلابركيلك

نبنأشلايذربكألاعبتنببركيلك

الجرناك.ةيلهاجلايفنميلايفريمح

ثعبيملو،تامىتحزغيمل،افيعض

هنانومعزيفنميلالهأامأفاشيج

هعينصقفاوو،ءامدلانمجرحتيناك

ازيحتملزيملو،ةعدلاوةحارللاريمج

نيثالثواسمخكلموكلهىتحنميلاب

ةلمجنمنويريصنلاهربتعيةنس

يفنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.ةيلهاجلا

.نامثعىلعجرخنممناك.يجحذملا

يفهعملتاقويلعشيجيفناكمث

يففسوينبجاجحلاهلتق.نيفص

نويريصنلابهذيه٨٢ماعةفوكلا

٧٩/١-باسنألا–يراحصلا"

١٧٩/٧–تاقبطلا–دعسنبا"

٢"عه



مسالاتاذكوهيأرشبلانيبهلثمك

.ىنعملالثمكو

:بلاغنبيؤل

نم،شيرقنم،رهفنببلاغنبيؤل

بسنلاةلسلسنم.يلهاجدج:ناندع

يفمدقتلاناك.بعكوبأهتينك.يوبنلا

نوطبمهو،هتيبيبوهينبلشيرق

يفهلمخضلفاحمهخيراتو،ةريثك

ذإةسدقمةناكمةيريصنلاةديقعلا

تاروهظلاهانورابتعي

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

ىنعملاروهظلوحتنإ:نولوقيو.ىنعملا

ةيبرعلاةبقلاىلإةيسرافلاةبقلانم

يفتاروهظلالوأوهفهرودىلعناك

لاق،(ةيمشاهلا)ةيبرعلاةبقلا

:يراجنسلانوزكملا

ةيتاذلادحأ

يمرقلايفاهتسخىضرلا

يفتفتخاوةسخب

اهسرافتايبأنعَنسخلاتَولاَو

بَرَعلايفنسخلاَراصفيؤلىلإ

٢٤٥/ه–مالعألا–يلكرزلا"

يفنيعدوتسُملاونيظقحتسُملاةلمج

.ةيلهاجلا

:يرماعلاةعيبرنبديبل

رماعنبةعيبرنبديبلليقعوبأ

اعاجشاسرافناكروهشملارعاشلا

ةيلهاجلايفرعشلالاقايخسارعاش

عميبنلاىلعدفووملسأمثارهد

.همالسإدعبرعشلالقيملو.هموق

ىدحإةنسيفتامىتحةفوكلالزن

ةئامديبلشاع.نيعبرأو

ةلمجنمنويريصنلاهربتعينيرشعو

يفنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.ةيلهاجلا

.سم

:كمل

سيردإ)خونخأنبخلشوتمنبكمل

ليئالهمنبذرينب(مالسلاهيلعيبنلا

.مدآنبثيشنبشونأنبنانيقنب

هيلعحونهللايبنوبأوهاذهكملو

ةناكمةيريصنلاةديقعلايفهلمالسلا

تاروهظلادحأهنوربتعيذإةسدقم

لازأنممومسالا/باجحللةيتاذلا

رهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)ىنعملا

٦٧٥/٥–ةباصإلا–رجحنبا"

٥٩/١–تاقبطلا–دعسنبا"

٢٣ع١



ةقبطنموهو،مهنودنمنوغلبي

ةالصةلفاننمةعكرهلودجمويلع

.ناضمررهشمايأنممويوبرغملا

:خلشوتملا

ليئالهمنبذرينبخونخنبخلشوتم

مدآنبثيشنبشونأنبنانيقنب

يبندجوهخلشوتملاو.مالسلاهيلع

ةديقعلايفهلمالسلاهيلعحونهللا

هنوربتعيذإةسدقمةناكمةيريصنلا

ةيتاذلاتاروهظلا

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

.ىنعملا

:(ـه٢٤٧-٢.٦)لكوتملا

نبمصتعملانبرفعجلضفلاوبأ

يسابعلاةفيلخلا.ديشرلا

ع

لحا

نوراه

ةافودعبعيوبودادغببدلو.لكوتملا

اداوجناكو(ه٢٣٢ةنس)قثاولاهيخأ

هراثآنم،نارمعللابحماحودمم

عنمفلختساامل.دادغبب(ةيلكوتملا)

.لازتعالالاطباوةنمسلابرماولدجلا

قشمدىلإدادغبنمةفالخلارقملقن

٥٩/١–تاقبطلا–دعسنبا"

:(ه١٦ت)ةيطبقلاةيرام

ةيراج.ةيطبقلاةيرامنينمؤملامأ

هللالوسرلاسقوقملااهادهأةيطبق

لوسراهجوزتوتملسأفه٧ةنس

ةنستتام.ميهاربإهلتبجنأف،هللا

لثمتباطخلانبرمعةفالخيفه16

نمادحاوةيريصنلاةديقعلايف

نيذلانيرشعلاوةينامثلافورحلا

نمدحاويهو،هلكدوجولانولكشي

مهآرنيذلارشعدحألابكاوكلا

ةلفانتاعكرنمةعكريهو،فسوي

.ناضمررهشيلايلنمةليلورهظلا

:(ـه٢٠-...)ناهتلانبكلام

يراصنألاناهتلانبكلاممثيهلاوبأ

يفمانصألاهركيناك.يباحص،يسوألا

لوأناكديحوتلابلوقيو،ةيلهاجلا

دحأوهوةكمبراصنألانمملسأنم

.ةبقعلاةعيبيفرشعينثالاءابقنلا

يفوتو.اهلكدهاشملاوادحأواردبدهش

عمنيفصدهش:ليقو.رمعةفالخيف

هربتعياه٢٧ةنساهبلتقو،يلع

رشعةعبسلاءايبنألادحأنويريصنلا

مهومهيلإيحويدجتمسالاناكنيذلا

١١١/٨–ةباصإلا–رجحنبا"

٢٥٨/ه–مالعألا–يلكرزلا"

٢ع٢



(ه١٤١-٥٦)رقابلادّمحُم

نبنيسحلانبيلعنبدمحرفعجوبأ

يلعنبنيسحلانبنيدباعلانيزيلع

دنعسماخلامامإلا.بلاطيبأنب

رقابلاببقلي.ةيرشعينثالاةعيشلا

.هيفخوهلصأفرعفملعلارقبهنأل

نيذلارشعينثالاةمئألادحأوهو

ةمامإلاةعيشلامهلجبت

عيمجبمهتفرعمبومهتمصعب

ةديقعلايفرقابلادمحملانيدلا

ىعمللةيلاثملاةبترملاةيريصنلا

سماخلاروهظلالثميومسالاةيتاذلاو

هبىنعملارهظامدنعو،مسالاوىنعملل

هبابوقداصلارفعجهنباهمساناك

لوقتو

:(٢٢.–١٩٥)داوجلادّمحُم

دجتنبرفعجنبىسومنبيلعنبدمح

يبأنبيلعنبنيسحلانبيلعنب

ةعيشلادنععساتلامامإلا.بلاط

وههوبأو.ةنيدملايفدلو،ةيرشعينثالا

،يسابعلانومأملادهعيلواضرلايلع

تومدعبةنيدملانمنومأملاهمدقتسا

نمهجوزوهنمهبرقف،اضرلاهيبا

ةفالخىتحشاعو،لضفلاماهتنبا

معزتو،دادغبيفتامومصتعملا

4/3.4–ءالبنلامالعأريس–يبهذلا"

ليتغانأىلإ،ءارماسيفماقأوداعمث

(رصتنملا)هنباءارغإب،اليلاهيف

لكوتملايفءاجهءارعشلاضعبلو

ةنس،هلوحامونيسحلاربقهمدهل

ةيريصنلاةديقعلايفلكوتملله٢٢٦

ذإباطخلانبرمعلامةلزنملانم

ناك(ناطيشلا)دضلاهنانودقتعي

نعنولقنيامكةروصلاهذهبارهاظ

.ريصننبا

٥و

:نميلحم

وهنسحمنابامومعةعيشلامعزت

امدنعةمطافهتحرطيذلاطقسلا

دنعامأ.رمعوركبوبأاهبرض

نسحلانمالكنافنييريصنلا

مسالاروصنممهنسحمونيسحلاو

مسابنسحمىمسيو.اهبرهظيتلا

ةروصهلنكيملهنأل(يفخلانسحم)

رهظينأنودادوجومناكلبةرهاظ

ىلعو.نيسحلاونسحلاامكةروصب

ةيزالكلادنعنسحمنافيضألأيار

سيلوىنعموه(ةيريصنلاقرفنم)

(رمقلا=فاقلا)نطابيفرتتسم.مسا

ىنعملاةروصوهمهدقتعميفرمقلاو

.بلاطيبأنبيلع

١٢٧/٢–مالعألا–يلكرزلا)

٣ع٣



ادجمنأىلإنويريصنلابهذيهقرحا

ةسمخلاماتيألادحأوةكئالملانموه

بابلاعمارشبرهظ(ةكئالملاسوؤر)

.يلعنبنسحلارودىلعةنيفس

ةعيبرنبةبتعنبةفيذحيبأنبدمح

دلو.فانمدبعنبسمشدبعنب

نيقباسلانمهوبأناكوةشبحلاضرأب

يففالتخاوهتينكبروهشموهونيلوألا

ةفيذحوبأهوبأدهشتسا.همسا

ادجتنافعنبنامثعمضفةماميلاب

فلختساوربكاملفهابروهيلإاذه

رصمىلإهجوتلايفهنذأتسانامثع

رصميلاوةبيغدجمزهتنافهلنذأف

ىلإاعدمثاهيلعايلاوهسفنلعجف

ىتحمهضرحمثنافعنبنامثععلخ

يفكراشنممتناكةعامجمهنمزهج

نأدعبنايفسيبأنبةيواعمهلتق

قشمدىلإديتقاورصميفهيلعضبق

نأىلإنويريصنلابهذيله٢٦ةنس

ماتيألادحأوةكئالملانموهادجم

ارشبرهظ(ةكئالملاسوؤر)ةسمخلا

نع٢

٢٢./٦–مالعألا–يلكرزلا

اهدعبامو1./٦–ةباصإلارجحنبا"

تنبلضفلاماهتجوزناةعيشلا

داوجللمسلاهلتسددقنوماملا

دنعةعيشلارئاسلامك

ومساللةيتاذلاةبترملانييريصنلا

عساتلاروهظلالثميو.ىنعملاةيلثملا

هبىنعملارهظامدنعو،مسالاوىنعملل

دجمهبابويداهلايلعهنباهمساناك

.يفاعجلالضفملانب

:(ه١٣٨-١٠)ركبيبأنبدّمحُم

نامثعنب(ركبيبأ)هللادبعنبدمح

ةفيلخلانبا.يشرقلايميتلارماعنب

ىعديناك.قيدصلاركبيبألوألا

،ةكموةنيدملانيبدلو(شيرقدباع)

ةمئا

رجحيف،ةنيدملابأشنوعادولاةجحيف

همأجوزتدقناكو)بلاطيبأنبيلع

ناك.(هيبأةافودعبسيمعتنبءامسأ

،نافعنبنامثعلتقيفكراشنمم

.نيفصولمجلايتعقويلععمدهشمث

تومدعب،رصمةرامإيلعدالو

.ه٢٧ةنساهلخدف(رتشألأ)

رصمنايفسيبأنبةيواعمذخااملف

ضبقميكحتلاونيفصةكرعمدعب

ركبيبأنبدجمىلعجيدحنبةيواعم

ليقوطاطسفلايفهلتقو

دئاقعىلعءاوضأ-يناحبسلارفعج

.٢.٦–٢.٢ص–ةيمامألاةعيشلا

٢٧٢/٦–مالعألا–يلكرزلاو

٢"عع



اه١٤٢ةنسهعابتانمةريبكةعامجو

،هباحصأقرفتباطخلايبأتومدعب

مهنموحادقلانوميممهنممسقعبتف

نورخآعبتو،ةيليعامسإلاترهظ

ترهظمهنمويفعجلارمعنبلضفملا

ىواعدنيريصنلاركنيال.ةيريصنلا

باطخلاوبأاهبلاقيتلاةيهولألا

هلناكباطخلاابأنإ:نولوقيمهنكل

قداصلارفعجلاناكوةيبابلاةبترملا

(رفعج)مسالارهظف،ةيمسالاةبترملا

اصخشاماقو(باطخلاوبأ)بابلاب

ىدانيذلاو،ابابوامسا،ادحاو

وهةفوكلاعماجةنذئمىلعةيهولألاب

.باطخلايبأةروصيفقداصلارفعج

يبالقداصلارفعجنعلنعامأ

باطخلاوبأربتعي.ةيقتوهفباطخلا

يفةينيدلاتايصخشلامهادحأ

لقتالةناكمهلوةيريصنلاةديقعلا

ناملسلامهلوريصننبدجمةناكمنع

وههنانودقتعيلبةناكمنميسرافلا

همسابىوسقرفالبهسفنناملس

٦٣/١–باقلألاوىنكلا–يقلاسابع

٦ع

يلحلادووادنبا:عجارليصافتلانمديزملا

يناتسرهشلاو.٢٧٦ص–دووادنبالاجر–

نباو.١٨٠ص–1ج–لحنلاوللملا–

.٢٢٢ص–تسرهفلا–ميدنلا

.ىلع

(ه١٤٢يلاوح

عدجألابنيزيبأنبدجمباطخلاوبأ

وبأىنكيدسأينبىلوم.داربلا

نمالكرصاع.نايبظلاوبأوليعامسإ

روصنملاةفيلخلاوقداصلارفعج

قرفلللوألاسسؤملاربتعيو.يسابعلا

اذهانمويىلإتيقبيتلاةينطابلا

دقف.ةيريصنلاوةيليعامسإلاةصاخ

هنالاقوقداصلارفعجةيهلإىعدا

،ةروصلاهذهبضرألايفرهظهللاوه

هتلوقمبقداصلارفعجملعاملف

لاقيلعنبنارمعنع،هنمأربتوهنعل

(قداصلارفعج)هللادبعابأتعمس

ابأهللانعل):لوقيمالسلاهيلع

نعلو،هعملتقنمنعلو،باطخلا

هبلقيفلخدنمنعلو،مهنميقبنم

ىعدارفعجهنمأربتاملف.(همحرمهل

ةنذئمىلإدعصفهسفنلةيهولألا

هولأملاهللاانأ":ىدانوةفوكلاعماج

نوريثكسانأهيلإعمتجاف"ةيهولألاب

هتلوقمبنولوقياوناكةفوكلايف

نبىسيعةفوكلايلاومهيلإهجوتف

باطخلاابألتقومهبعقوأفىسوم

٢"عح



ماقف،هيلاةيمسالاةبترملاتلقتنا

نمزلارخايفو،هتبيغىتحايتاذامسا

ايتاذاعساتاروهظكانهنوكيس

ليبقكلذوةجحلاصخشيفمسالل

يلع)ىنعملاروهظيهيتلاةمايقلاموي

نيديلسمشلانيعنم(بلاطيبانب

.قئالخلا

معزب–ةجحلادجتباغامدنع

دجتناكهيلابابلاناف–نييريصنلا

ناىلااوبهذكلذل،يريمنلاريصننب

ةيتاذلاةيمسالاةبترملاهليذلاةجحلا

نباماقفريصننبابابلابرهظدق

لاقو،ابابوامساةبيغلادعبريصن

سيل:يركسعلادجمنعهولأسامدنع

ومسالاوههنايأ.بلاطلاةياغيئارو

دحاهدعبسيلواعمبابلا

رمعنبلضفملانبدجمرفعجوبأ

ناك.(رمعنبلضفملا:عجار)يفعجلا

–١٢٨)مظاكلاىسومباحصأنم

نمرمعنبلضفملاهوباو.(ه١٨٢

امهالكوقداصلارفعجباحصأ

نانيريصنلادقتعي.ولغلابمهتم

هلوةيبابلاةبترملالضفملانبدمحمل

ريصننبدمحملامةينيدلاةميقلانم

/١٨–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا"

٧٢ص–ةيشابتسرلا–ييصخلاو.٢٨٢

ىتحباوبألانمابابناكهناوهتروصو

.قداصلارفعجنبىسومنمز

–٢٥)يركسعلانسحلانبدجت

:(ـه٢٦.

يركسعلانسحلانبدمحمساقلاوبأ

(ءارماس)ىأرنمرسيفدلو،ةجحلا

سمخهيبأةافودنعرمعلانمهلو

نينسمل

،رشعينثالاةعيشلاةمئالارخاوه

بادرسيف–ةعيشلامعزب–بجتحا

نمزلارخايفجرخيسو،ءارماسب

و.اروجتئلمامكالدعضرالاالميل

و،رظتنملايدهملا:مهدنعهئامسانم

دقو...ةجحلاو،موصعملاو،مئاقلا

بهذف،همدعنمهدوجويففالتخا

ريرجنبدجتويسلدنالامزحنبا

يركسعلانسحلانالوقلليربطلا

ضعببهذنيحيف،فلخهلنكيمل

هنكلدلوهلناكهنالوقللةعيشلا

دلوهنالوقللنورخابهذو،هافخا

اهمساهلةيراجنمهيباتومدعب

.سجرن

نسحلانبدجتناىلاةيريصنلابهذت

مساللريخالاروهظلاوه،يركسعلا

يركسعلانسحلاةبيغدعبف،يتاذلا

/١٢–ءالبنلامالعأريس–يبهذلاعجار

١٩١

٢٣ع٦



ت)يرهازلانانسنبدّمحُم

(ـه٢٢.

نانسنبنسحلانبدمحرفعجوبأ

ايضفارناك.رهازىلوم.يرهازلا

فيعضهناهيفةعيشلالاقايباطخ

.هنعةياورلالحتالوهيلإتفتليالو

،فئارطلاباتك:اهنم،ابتكفنصدقو

،بساكملاباتكو،ةلظألاباتكو

،حئابذلاوديصلاباتكو،جحلاباتكو

،ةيصولاباتك،عيبلاوءارشلاباتك

دنعنانسنبدجمربتعي.رداونلاباتك

ءابقنلاةكئالملاةبترمنمنييريصنلا

هتايورملكشتو،ارشباورهظنيذلا

ةيريصنلاةديقعلارداصمنمابناج

ةبعشنباويبيصخلادنعاميس

ةنسنانسنبدجتتام.ينارحلا

"نيتئامونيرشع

:يربنعلاةقدصنبدّمحُم

يربنعلاةقدصنبدجمرفعجوبأ

يلعيعيشلامامإلأرصاع.يرصبلا

هيبأنعوهنعىورو(ه٢٠٢ت)اضرلا

٢٢٨-يشاجنلالاجر–يشاجنلا"

بابهنانودقتعيويسرافلاناملسو

هللا)مسالارهظدقو،داوجلادمحمل

اصخشماقفةجزامملاقيرطنعهيف(

امسالضفملانبدجتةروصيفادحاو

اباتكلضفملانبدمحمل.اعمابابو

ةيريصنلاةديقعلارداصمدحالكشي

.نيدلابادآ:هناونع

مجارتلابتكيفةلوهجمةيصخش

وأهداليمخيراتفرعياللاجرلاو

نميناثلافصنلانيبشاع،هتافو

نملوألافصنلاوثلاثلانرقلا

ةبترمهل.نييرجهلاعبارلانرقلا

ريبكوهفةيريصنلاةديقعلايفةسدقم

نسحلانبدجمنمز(ةكئالملا)ماتيألا

يتأيوـه٢٦،ريصننباويركسعلا

مسالاوىنعملادعبةيسداقلايفاعبار

ريصننباذيمالتنموهو.بابلاو

.نييريصنلاةماعزيفهتفيلخو

ةفرعميفءامسألا–يدادغبلارامعملانبا"

:كلذك.٦،٧ص–ءامسلاوضرألاصاخشأ

٤٢-٣٢ةلئسألا–ميلعتلاباتك

1.ص–ةلاسرلاهقف–يبيصخلا"

٢٣ع/



باتك:اهنم،بتكهل.كلذبروهشم

لتقمباتك،نيمومذملاونيحودمملا

يبأبقانمباتك،باطخلايبأ

باتك،محالملاباتك،باطخلا

باتك،بابقلاباتك،ةرصبتلا

"رداونلا

:يسانكلارمعنبدّمحُم

يلعمامإلاباحصأنميعيش

نمهنانويريصنلاهيفدقتعياضرلا

ةكئالملارابكدحأهناوةكئالملا

سوؤر(ةسمخلاماتيألا)ةسمخلا

رمعابابلاعمارشبرهظهناو،ةكئالملا

نمزىلعريصننبدجمخيشتارفلانب

.يداهلايلع

يلاوح)يفقثلاملسُمنبدّمحُم

.\/–.oه١)

مثيفقثلاملسمنبدجمرفعجوبأ

ةاورلانمروعألاناحطلا،يفوكلا

ردصمولخيالو،ةعيشلادنعرابكلا

هيفوالإهقفلاوأثيدحلايفيعيش

نمناك.ملسمنبدجمنعةياورلا

رفعجهنباورقابلادجمباحصأ

دقو–ةعيشلاركذيامك-قداصلا

٢٥.ص–يشاجنلالاجر–يشاجنلا"

٧٦/١٨–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا"

هريغويسوطلاهيفلاق.مظاكلاىسوم

ةقثريغوةيلاغلانمهنا

نسحلانبهللادبعنبدّمحُم

١٤٥-٩٣)بلاطيبأنبيلعنب

(ه

نبهللادبعنبدجمهللادبعوبأ

يبأنبيلعنبنسحلانبنسحلا

دلو(ةيكزلاسفنلا)بقلملا،بلاط

هيف،ملعلاريزغناك.ةنيدملابأشنو

هوخاووهراث.ءاخسومزحوةعاجش

ذخافروصنملارفعجيبأىلعميهاربإ

،نميلاوسرافوةرصبلاوزاجحلا

ينبمكحبحيطتنأهتروثتداكو

نأاوعاطتسانييسابعلانكلسابعلا

نبىسيعهمزهثيحهتروثاودمخي

هعمكراعمدعبةنيدملايفىسوم

هلتقو

نارهمنبهللادبعنبدّمحُم

:يخركلا

نارهمنبهللادبعنبدجمرفعجوبأ

ثيدحلاوبهذملا،باذك دساف

/١٧–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا

١٥وا

٢٢./6–مالعألا–يلكرزلا"

٢"ع/\



ريصننبدجتةوبنبةقرفتلاقو

هناىعداهناكلذويريمنلايرهفلا

دمحنبيلعناولوسرويبن

لوقيناكوهلسرا(ع)يركسعلا

و(ع)نسحلايبايفولغلاوخسانتلاب

ةحابابلوقيوةيبوبرلابهيفلوقي

مهضعبلاجرلاحاكنللحيومراحملا

نمهنالوقيومهرابدايفاضعب

وتاوهشلادحاهبلوعفملاولعافلا

نمائيشمرحيملهللاناوتابيطلا

نسحلانبىسومنبدمحناكوكلذ

وهدضعيوهبابسايوقيتارفنب

ريصننبدجتسانلاضعبىارهناركذ

ىلعهأرفهرهظىلعهلمالغوانايع

وهوتاذللانماذهنالاقفكلذ

قرتفاوربجتلاكرتوهللعضاوتلانم

.اقرفهدعبهيفسانلا

:هنعلوقتفةيريصنلارداصملااما

و،يريمنلاركبنبريصننبدجموه

وباو،رفعجوبا:ةماعلادنعهانك

وباصاخلاو.بيعشوباو،بلاطملا

ع..

.مساقلا

ام

–ةيرجحةعبط-٢٢٢ص–يشكلالاجر

ايبمولوكةعماجةبتكم

٥٩صتةيشابتسرلا–يبيصخلا"

رفعجنأيفعجلالضفملاىور

ةديقعلايفربتعيهنعلقداصلا

ةئفلانمونينوعلملانمةيريصنلا

يفنيدسفملاةعستلامهنومسينيذلا

قداصلارفعجداعأنيذلاضرألا

يبأةفيلخلانمزمهراهظإومهءايحإ

ةجحلاميقيلكلذوروصنملارفعج

دضلاىلعنأدعبنطابلالهأىلع

ماقأفدرمتو(روصنملارفعجوبأ)

مهنمناكفلئاوألاةعستلاهابشأ

نيمومذملاةقبطنمضاضيأهنوجرديو

.اًرهاظنيدومحملالاحيفانطاب

ت)يريمنلاريصننبدّمحُم

(ـه٢٧.

ةمومضملانونلاب-ريصننبدجتوه

،يريمنلا-ةحوتفملاةلمهملاداصلاو

يلاوحيفوت.ةيريصنلابسنيهيلإ

رداصملاتلاق.م٨٨٢/ه٢٧.

:هيفةيعيشلا

٢٦٢/١٨–ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا"

اهدعبامو

-ه١٣٩٢-٢٧٦ص–دووادنبالاجر"

-ةيرديحلاةعبطملاتاروشنمم١٩٧٢

فجنلا

٣عا



هئاعدانمهنعقرفلابتكهتلقانت

صخشوهمسالاواباجحلاف،ةوبنلا

بسحبباجحلارهاظودجميبنلا

رهظاذاف،.يبنلاوهةيريصنلاةديقعلا

ةفيظوببابلاماقبابلابباجحلا

اعمبابلاوباجحلا

:يتيرافلاىيحينبدّمحُم

نم"يسرافلاىيحينبدجتنسحلاوبأ

يناثلافصنلايفشاع،ةعيشلاةاور

هدعبامويرجهلاثلاثلانرقلانم

ديقىلعناكدمحاهنبانارابتعاىلع

قلخنعىوره٢٢٨ماعةايحلا

نماريثكعمجوايندلافاطوريثك

بناجىلااذهيسرافلاربتعي.رابخالا

،ةيعيشلابتكلايفةاورلادحاهنوك

نويريصنلااهنعيورييتلارداصملانم

ةيشابتسرلاوىربكلاةيادهلايفامك

1)يفقثلاديبعيبأنبراتخملا

:(ـه٦٧–

دوعسمنبديبعيبأنبراتخملا

هرمالواناك،ه١ماعدلويفقثلا

يعدو،ايابسايضفارراصمثايجراخ

ع١١ص–يموطلالاجر–يموطلا"

١٨٢لص-دووادنبالاجر-دووادنبا

سأرنييريصنلادنعريصننبدجملثم

،نوبستنيهيلاوةيريصنلاةديقعلا

.ارعشيبيصخلالوقي

ًاراهجتدحويذلاانألوقي

ءافخلاحربدقوًايريصن

:ةبسنلاةروسيفو

يباديسلانمبدنجنبدجمعمسو"

يركبلايدبعلاريصننبدمحبيعش

رخالأنسحلابابوهيذلايريمنلا

،ميلستلاهيلاومالسلاهنميركسعلا

وبسنلاماقاريصننبدجمنمو

".نيدلا

وهو،ةيبابلاةبترممهتديقعيفهلو

نبدجتةبيغدعبومامارخالابابرخا

مسالأةبترمهليذلاةجحلانسحلا

نبابابلابدجتمسالأرهظ،يتاذلا

،ابابوامساريصننباماقفريصن

بيعشيبانع":يبيصخلالوقي

دابعوباهيلعلخددقومالسلاهيلع

ىلوملاةبيغنعهلأسيةبيغلادعب

وهودجتمسالاهبرهظدقونسحلا

.بلطمبلاطليئاروام:هللاقفوه

نعلأستيذلاباجحلااناينعي

امللعنربخلااذهنمو."...هتبيغ

ةيرعشلاةعوسوملا–يبيصخلاناويد

٤٦ص–٢٠٠٩ةيبرعلا

ةبسنلاةروس–عومجملاباتك"

١٢١-ةيشابتسرلا–يبيصخلا"



:يؤلنببعكنبةّرُم

نم،رضمنم،ىؤلنببعكنبةرم

بسنلاةلسلسنميلهاجدج:ناندع

ونبهلسننم،ةظقيابأىنكي،ىوبنلا

يفهلميمتونبوموزخمونبوةظقي

ذاةسدقمةناكمةيريصنلاةديقعلا

ةيتاذلاتاروهظلاهانورابتعي

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

دحأ

.ىنعملا

–٥.1)ةصفحيبأنبناورم

:(ـه١٨١

-مادنهلاوبأليقو-طمسلاوبأ

نبناميلسةصفحيبأنبناورم

رعاشلا،ديزيةصفحيبأنباىيحي

دادغبمدق،ةماميلالهأنمروهشملا

ناكو،ديشرلانوراهويدهملاحدمو

.نييولعلاءاجهبديشرلاىلإبرقتي

اذهعموديشرلانمزدادغبيفيفوت

نييريصنلادنعةصفحيبانباربتعي

نوريامكنودقتعيذانيينوعلملانم

دضلاوهلكوتملاناريصننبانع

٢.٦/٧–مالعألا–يلكرزلا"

١٨٩/٥–نايعألاتايفو–ناكلخنبا"

وةيئبسلاوةيبشخلابهعابتا

ديزيتومدعبةرامالابلط.ةيناسيكلا

وهكرتمثريبزلانباعيابفةيواعمنب

نيسحللرأثلاةياراعفارةفوكلالخاد

نيسحلالتاقنمبلاغلتقفيلعنب

اشيجمزهوةفوكلاىلعرطيسو

ىعدادقو.هلتقودايزنبهللاديبعل

مث.ةيفنحلانبدجمنملسرمهنا

وةقدنزلانملاوحاهلتناك

يقبو،يحولاءاعداوةذوعشلا

دبعهللسراىتحقارعلاىلعرطيسم

مهنيبتناكفابعصمهاخاريبزلانبهللا

٦٧ةنسراتخملالتقبتهتنابورح

ثعابيفقثلاراتخملاربتعيله

فرعاملالخنماهددجموةيئبسلا

دعبتقشنايتلاةيناسيكلاةقرفلاب

دبعنبةيواعمعابتااهنمرهظفهتوم

نبمشاهيباعابتاو،رفعجنبهللا

تجرخءالؤهنموةيفنحلانبدجت

اهباحصاىعدايتلاةيسابعلاةوعدلا

يلعنبدمحملرمالابدهعمشاهابانا

نمضنويريصنلاهجردي.يسابعلا

لاحيفانطابنيمومذملاةقبط

امو٢٤٩/٦–ةباصإلا–رجحنباعجار

اهدعب

٢٣ح١



:(ه٦٥ت)ةّبجتنببّيسُملا

حابرنبةعيبرنبةبجننببيسملا

مايباحصوهلهاوفلتخا.يرازفلا

حوتفوةيسداقلايفكراش.يعبات

بلاطيبانبيلععمناكمث،قارعلا

نيسحلالتقمدعبو.هبورحلكيف

عمهلرأثلاىلعاودهاعتنممناك

ةدرولانيعةكرعميفدرصنبناميلس

ةدايقبمكحلانبناورمشيجعم

نمعماهيفلتقفدايزنبهللاديبع

نباةقبطنمنويريصنلاهلعجيلتق

ارشباورهظنيذلاةكئالملادحأوأبس

بتارمثلاثءابجنلاةبترمنموهو

.ينارونلاملاعلايفةكئالملا

:ورمعنبذاعُم

ديزنبحومجلانبورمعنبذاعم

.ةبحصهليجرزخلايراصنألايملسلا

نمدحأوهواردبوةبقعلاذاعمدهشو

وهونامثعنمزيفتاملهجابألتق

ناكنيذلارشعةعبسلانيأبنملادحأ

دقو،مهيلإيحويباجحلا/مسالا

امكسانلانممهنودنمىلإمهلسرأ

.نويريصنلادقتعي

٢٩٧/٦–ةباصإلا–رجحنبا"

١٤٣/٦–ةباصإلا–رجحنبا"

دحاوهةصفحيبانباناو(سيلبا)

.لكوتملانمزلبقتامهنامغرهماتيا

:(ه٦٥–٢)مكحلانبناورم

ىبأنبمكحلانبناورمكلملادبعوبأ

نبسمشدبعنبةيمأنباصاعلا

،ةكمبدلو،ىومأةفيلخ،فانمدبع

املفةنيدملانكسو،فئاطلابأشنو

هتصاخيفهلعجنامثعمايأتناك

ايلعلتاقنممناك.هلابتاكهذختاو

و،ايلععيابمث،نيفصولمجلاموي

ماعةنيدملادالوفةيواعمعيابيلعدعب

نباهجرخاىتحاهيلعيقبوهة٢

نبديزيتومدعبهاةماعريبزلا

ماشلايفةفيلخهسفننلعاةيواعم

مكحلاسسأكلذبوـه٦٤ماع

تاموارهش١٨مكحفيناورملايومالا

دلاخماهتجوزهتلتقليقونوعاطلاب

نبناورملثميةيواعمنبديزينب

دحاةيريصنلاةديقعلايفمكحلا

:نومسينيذلانيدسفملاونيمومذملا

مسابىمستهنال"سخبلامهاردلا"

.نينمؤملاريما

اهدعبامو٢.٧/٧–مالعألا–يلكرزلا)

٢ح٢



ةيعيشلالاجرلابتكمظعمتعمجا

ناك،هقيثوتمدعوهفيعضتىلع

ةيكزلاسفنلادمحملاعدمثايريغم

ويلعنبدووادةنيدملايلاوهذخاف

ىرأالو:يرئاضغلانبالاق."هلتق

امأهثيدحنمءيشىلعدامتعالا

وهىلعملانأنودقتعيفنويريصنلا

ةسمخلاماتيألادحأوةكئالملانم

بابلاعمارشبرهظ(ةكئالملاسوؤر)

رفعجنبىسومرودىلعباطخلاوبأ

.قداصلا

ت)يفغجلارمعنبلضفُملا

(ه١٨٣دعب

يفعجلارمعنبلضفمدجموبأ

وقداصلارفعجنمزشاع،يفوكلا

و،ىسومنبيلعورفعجنبىسوم

وهلقثومنيبهيفةعيشلافلتخادق

دساف:هبنونعاطلالاقف،هبنعاط

.هبأبعيال،ةياورلابرطضم،بهذملا

".ايباطخناكهنإليقو

ةعيشنمناك:هلنوقثوملالاقو

هتناطبومالسلاهيلعقداصلامامالا

١٥٥-يناقاخلالاجر–يناقاخلايلعأ

٢/٦–يرئاضغلانبا"

٤١٦-يشاجنلالاجر–يشاجنلا"

٤١)ةيواعمنبديزينبةيواعُم

:(ـه٦٤–

نبةيواعمنبديزينبةيواعمىليلوبأ

يفةيمأينبءافلخنم:نايفسىبأ

هيبأةافودعبقشمدبعيوب.ماشلا

،اموينيعبرأثكمفـه64ةنسديزي

برقوفعضلابرعشو،رهشأةثالثوأ

،ةعماجةالصلا:يدونفرمأف،لجالا

دمحفابيطخفقوف،سانلاعمتجاف

ينإفدعبامأ):لاقمثهيلعىنثأوهللا

لثممكلتيغتبافمكرمأنعتفعض

وبأهفلختسانيحباطخلانبرمع

ةتسلثمةتستيغتباف،دجأملفركب

مكرمأبىلوأمتنأف،دجأملفىروشلا

يلصينأىصوأوهلاوراتخاف

موقيىتحسانلابسيقنبكاحضلا

يفتامو.هلزنملخدو،ةفيلخمهل

.ةنس٢٢نباوهوليلقدعبقشمد

:سينخنبىلعملا

يفوكلاسينخنبىلعمهللادبعوبأ

رفعجقداصلاىلوممث،دساينبىلوم

دقوضفاورلارابكنمناك."دجمنب

٢٦٣/٧–مالعألا–يلكرزلا)

٤١٧-يشاجنلا"

٦٣/٦–نازيملاناسل–رجحنبا"

٢ح٣



لكشت.باوبالايفابلثمكلذيفهلثم

يفعجلالضافمللةبوسنملاتافلؤملا

و،ةيريصنلاةديقعلارداصممهادحا

و،طارصلاو،ةلظالأوتفهلا:يه

."لوصالاعماجو،ةيلضفملاةلاسرلا

ديدحتلابلضفملاتامىتمفرعيال

ىلعـهيناثلانرقلاةياهنىلاشاعهنكل

يذلااضرلايلعلابابناكهنارابتعا

ةمامالايفمظاكلاىسومدابافلخ

ده١/٨٢"ماعنمءادتبا

:بلطملادبعنبموقملا

وهيلعهللاىلصيبنلامامعادحا

نكلمالسإلاكرديملهناودبيو،ملس

نمم...ورمعماوىوراودنه:هتانب

ربتعيتايباحصنهلكومالسإلاكردا

صاخشألانمنييريصنلا

تاعكرنمةعكرهنولعجيفنيسدقملا

نمرفصرهشصخشو،ليللاةالص

.ةيرمقلاةنسلاروهشصاخشأ

لانع

ةفرعميفءامسألا–يدادغبلارامعملانبا"

ص–طوطخم–ءامسلاوضرألاصاخشأ

ع٣

٤٩/٨–تاقبطلا–دعسنبا"

ءاهقفلادحأو،هتاقثوهتصاخو

قداصلانعاليكوناكو،نيحلاصلا

مامالانعىورو،ةفوكلابمالسلاهيلع

.اهبابناكواضيأمالسلاهيلعمظاكلا

ربتعيةيريصنلاتافلؤملاىلعادامتعا

يلعفلاسسؤملايفعجلالضفملا

ةديقعلارداصمف،ةيريصنلاةديقعلل

وهلضفملاناكمدقالاةيريصنلا

اهنموقداصلارفعجلاهيسانواهيوار

ةلاسرلاوطارصلاوتفهلا

عابتانملضفملاناكدقو...ةيلضفملا

هتعبتريخالأتومدعبوباطخلايبا

نرقدعبتلكشنييباطخلانمةعامج

نبالةبسنةيريصنلامسابفرعام

دنعيفعجلالضفملالتحياذلريصن

ليصأتيفةزيممةناكمنييريصنلا

يتلاةبوتكملاةينطابلاصوصنلا

وهنعةياورلايفواهنولوادتي

ةسدقمةبترملتحيامك،هبجاجتحالا

ىسومنباضرلايلعلابابهرابتعاب

ةبترملاهلاضرلايلعناامبو،مظاكلا

نافمساللةيتاذلاوىنعمللةيلاثملا

رهاظناكفلضفملابرهظمسالا

هللامساواباجحهنطابوابابلضفملا

مامإلاباحصأ–يرتسبشلانيسحلادبع

٢٩./٣–قداصلا

٢"حع



ديلاعبصإوبجاحلاميسقوقلحلا

وديلاعباصأدقعضعبوىرسيلا

وايلعلاايانثلاةكرشونانسألاضعب

وىنميلانيعلاوبلقلاورهظلا

وفلألاوفاقلاونميألاقاسلا

ولحزوهويرهوجلانوكلاويلويهلا

ةنسفلأهرادقممويوءاثالثلاموي

نبسينخنبورمعنبرذنملا

(ـه4ت)يدعاسلانازول

ةبقعلادهشيجرزخيراصنايباحص

واردبدهشواهئابقندحاناكو

ربتعيله:ةنوعمرئبمويدهشتسا

ةكئالملانمنييريصنلادنعرذنملا

دجمويلععمارشباورهظنيذلا

(ءابقنلا)ةكئالملاةبترمنم،ناملسو

ةكئالملابتارمنمةيناثلاةبترملايهو

.ينارونلاريبكلاملاعلايف

:ليئالهم

ثيشنبشونأنبنانيقنبليئالهم

ةناكمةيريصنلاةديقعلايفهلمدآنب

تاروهظلادحأهنوربتعيذإةسدقم

لازأنممومسالا/باجحللةيتاذلا

–ردصملاسفن–يدادغبلارامعملانبا"

٢٩ىص

٢١٧/٦–ةباصإلا–رجحنبا"

٥٤/١–تاقبطلا–دعسنبا"

ت)يدنكلادوسألانبدادقملا

:(ـه٣٣

يدنكلادوسألانبدادقملاورمعوبأ

نبكلامنبةبلعثنبورمعنباوه

يفةدنكرواجدقورمعهوباناك.ةعيبر

هلدلوفمهنمجوزتوتومرضح

بشاملمث.ةدنكىلابسنودادقملا

ىلابرهوةدنكيفالجرلتقدادقملا

ثوغيدبعنبدوسألاهانبتفةكم

جوزتواميدقملسأ.هلبسنفيرهزلا

ةنبابلطملادبعنبريبزلاتنبةعابض

رجاهوملسوهيلعهللاىلصيبنلامع

دهاشملاواردبدهشونيترجهلا

نباوهونامثعةفالخيفتام.اهدعب

ةبترمةيريصنلاةديقعلايفدادقملل

ميتيلاىمسيو(ماتيالا)ةكئالملاريبك

و،(فلالأ)فرحبهلنوزمريوربكألا

يفو(ليئاكيم)ةكئالملانيبوه

بكوك)ةيسمشلاةعومجملابكاوك

نمرشعثلاثلامويلاوهو(لحز

ديلاوافصلاوهوناضمررهش

نمدوسألارجحلاوءوضولايفىنميلا

ميهاربإماقمونميلاتاقيموتيبلا

نمقراشملاصاخشأبرقاوهو

وفنألاوسأرلاوهوينارونلاملاعلا

٣حح



،ةنسح،ةنما،ةيلع،ةجيدخ،بنيز

.ةشئاع،ةهرب

قاقشنالاثدحمظاكلاىسوممايايف

روهظهيلعبترتيذلاوةعيشلايف

:نيتقرف

ىسومهماماباولاقنيذلا:ىلوالا

،قداصلارفعجدعبرفعجنبمظاكلا

يثاىلاددعبةمامالااوقاسءالؤهو

.ةيرشعانثالااومسف،امامارشع

دعبمامالاناتلاقيتلايه:ةيناثلا

لبمظاكلاىسومسيلرفعج

ليعامساناكو،رفعجنبليعامسا

ةمامالأاولاقف،رفعجةايحيفيفوتدق

اوفرعءالؤهو،ليعامسابقعيف

دنعاوفقوتمهنالةيعبسلامساب

يدهملاوهنماثلاوةمئاةعبس

،ةيليعامسالامهئامسانمو،رظتنملا

يفةيمطافلاةلودلاباحصامهو

.ماشلاورصم

و.ةيرشعانثالاىلاةيريصنلايمتني

دحامهتديقعبوهمظاكلاىسوم

ةيلثملاومساللةيتاذلاتاروهظلا

وههبابواضرلايلعهمساو،ىنعملا

.باطخلاوبأ

.٢٧٠/٦،(لبنلامالعأريس–يبهذلا

اهدعباموه/٢–ةعيشلانايعأ–نيمألا

مسالاتاذكوهيأرشبلانيبهلثمك

.ىنعملالثمكو

:(ـه١٨٣–١٢٨)مظاكلاىسوُم

دجتنبرفعجنبىسومنسحلاوبا

واملحواملعهرصعديسناك.بلاط

ينثالاةمئالاعباسوه.امركوادهز

دلو.ةيرشعينثالاةعيشلادنعرشع

اهمسادلوماهماوةنيدملاوةكمنيب

شاع.ةيربربلاواةيسلدنالاةديمح

رطشلاو،ةنيدملايفهتايحنمارطش

ءافلخلانمرصاع،دادغبيفريخالا

يداهلاويدهملاوروصنملا:نييسابعلا

مثانيحيدهملاهنجس.ديشرلاو

ديشرلاهمدقتسامثةنيدملاىلاهقلطا

يفتامىتحهنجسمثدادغبىلا

،سابعلا:دالوالانمهل.هنجس

،ليعامسإو

،هللاليبعو،لخو،دمحأو،ىنمتاح9

،نوراهو،رفعجو

،هللادبعو،قاحسإو،ديزو،ةزمحو

نمو،ناميلسو،لضفو،نيسحلاو

ةمطاف،ىربكلاةمطاف،دالوأ:تانبلا

ةيقر،اهيبأمأ،ةميكح،ةيقر،ىرغصلا

،ةبابل،رفعجمأ،مثلك،ىرغصلا

٢٣ح٦



ماقمةيريصنلاةديقعلايفاهلاهجوزت

.نيثالثلاناضمررهشيلايلنمةليل

:(ه٥.ت)ىدعجلاةغبانلا

نبسدعنبهللادبعنبسيقىليلوبأ

،رعاش.يرماعلايدعجلا

يفرهتشا.نيرمعملانميباحص

ماقأهنال"ةغبانلا"يمسو.ةيلهاجلا

ىهنو،ناثوالارجهنممناكو.هلاقف

دفوو.مالسالاروهظلبق،رمخلانع

ملسوهلآوهيلعهللاىلصيبنلاىلع

عماهدهشف،نيفصكردأو،ملسأف

ةيواعمدريسف،ةفوكلانكسمث.يلع

هربتعيةئملازواجو،هرصبفكدقو

نيظقحتسُملاةلمجنمنويريصنلا

.ةيلهاجلايفنيعدوتسُملاو

هعيبر

:(ه٤ت)ءاقزونبليدبنبعفان

ناكيعازخلاءاقرونبليدبنبعفان

يبنلادهعيفدهشتساومالسإلاميدق

ةنوعمرئبموييفملسوهيلعهللاىلص

نمنيعبسيفيبنلاهلسراثيح

اولتقفدجنىلاةيرسيفةباحصلا

١٢٦/٨–ةباصإلا–رجحنبا"

٢.٧/ه–مالعألا–يلكرزلا"

:(ه٦٠ت)يناورهنلاراّمتلامثيم

ناك.ءالولابيدسالأىيحينبمثيم

ىلعهارتشاو،دسأينبنمةأرمالادبع

اريثأناكمثهقتعأواهنمبلاطىبأنب

هسبحو.ةفوكلاددعبنكسو.هدنع

،ىلعبهتلصلدايزنبهللاديبعاهريمأ

لعجف،ةبشخىلعبلصفهبرمأمث

نبالليقف،مشاهينبلئاضفبثدحي

:لاقف،دبعلااذهمكحتضفدق:دايز

يفمجلأنملوأناكف-دومجلأ

كلذناكو،ةبرحبنعطمث-مالسإلا

ةرشعبقارعلاىلإنيسحلامدقملبق

امثيمناىلانويريصنلابهذيمايأ

ةسمخلاماتيالادحاوةكئالملانموه

بابلاعمارشبرهظ(ةكئالملاسوؤر)

نبنيسحلارودىلعيرجاهلاديشر

.ىلع

:(ه٥١ت)ةيلالهلاثراحلاتنبةنوُمْيَم

اهامسفةرباهمساناكنينمؤملامأ

.ةنوميمملسوهيلعهللاىلصيبنلا

وهيلعهللاىلصهللالوسراهجوزت

٣٣٦/٧–مالعألا–يلكرزلا)

٢٣ح/



ىلإاوراسنيذلاجراوخلاناكةنيدملاب

هنعهللايضرنافعنبنامثع

داتعاامملثعنبقلوأهبهنوهبشي

ربتعيو.هبنامثعزينىلعنويريصنلا

طهرلانمنامثعنانويريصنلا

ريبكوهوضرألايفنيدسفملاةعستلا

نبرمع(ناطيشلا)دضلاماتيا

.باطخلا

(ه٤١دعبت)يراصنألاناميعن

يراجنلاةعافرنبورمعنبناميعنلا

نم.ةباحصلانم،حازم:يراصنالا

ىلصيبنلاكحضيناك.ةنيدملالهأ

عمناميعنناكو.اريثكملسوهيلعهللا

اردبدهش،راصنالاناعجشنمكلذ

يفيفوتاهلكدهاشملاوقدانخلاوادحأو

ةديقعلايفهل."ةيواعمةفالخ

ةلفانيتعكرنمةعكرماقمةيريصنلا

.رجفلا

:دورمنلا

كلموه،هبريفميهاربإجاحيذلا

نبشوكنبناعنكنبدورمنلباب

نبخلافنبدورمنلاقيوحوننبماس

1/٣٣٧–لامكإلا–الوكامنبا"

٤١/٨–مالعألا–يلكرزلا"

دنععفانربتعيعفانمهعمولعيمج

اورهظنيذلاةكئالملانمنييريصنلا

ةبترمنم،ناملسودجمويلععمارشب

ةيناثلاةبترملايهو(ءابقنلا)ةكئالملا

ريبكلاملاعلايفةكئالملابتارمنم

رهشمايأنممويهلو.ينارونلا

.نيثالثلاناضمر

هموهديدمعاسي

:ةشبحلاكلميشاجتلا

رجاهيملوملسوهيلعهللاىلصيبنلا

هتصقواعفاننيملسمللاعدرناكوهيلإ

نيملسملاىلإهناسحإيفةروهشم

و.مالسإلاردصيفهيلإاورجاهنيذلا

دعببئاغلاةالصهيلعيبنلاىلصدق

ةلمجنمنويريصنلاهربتعيهتوم

لبقنيعدوتسُملاونيظقحتسُملا

.مالسإلا

ه

نمركذلاو،قمحألاخيشلالتكتلا

ناكيدوهياضيألتعنوعابضلا

٦/4،4–ةباصإلا–رجحنبا"

٢.٥/١–ةباصإلا–رجحنبا"

(لثعن)ةدام–برعلاناسل"

٢" c /\



مهببرضنيذلاداوجالادحأناكو.

اريغصداسو.ةكمبدلو.مركلايفلثملا

جاحلاةياقسهيبأتومدعبىلوتف

،هلةراجتيفماشلاىلعدفو.هتدافرو

ةزغىلإلوحتف،اهيلإهقيرطيفضرمف

هبو.اباش،اهيفتامف(نيطسلفيف)

:ةزغللاقي

يفهلمهنوطبددعتىلعنييمشاهلا

ذإةسدقمةناكمةيريصنلاةديقعلا

ةيتاذلاتاروهظلاهانورابتعي

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

دحأ

.ىنعملا

صاقويبأنبةبتعنبمشاه

(ه١٣٧ت

يخأنبا.صاقويبأنبةبتعنبمشاه

.لاقرملاببقلي،صاقويبأنبدعس

برحهمععمرضحوحتفلامويملسأ

شيجداقوةيسداقلابسرفلا

نبيلعىلامضنا.ءالولجموينيملسملا

مويلتقىتحهعملتاقوبلاطيبا

نمنييريصنلادنعربتعينيفص

ويلععمارشباورهظنيذلاةكئالملا

)ةكئالملاةبترمنم،ناملسودجم

ام

٦٦/٨–مالعألا–يلكرزلا

٥١٥/٦–ةباصإلا–رجحنبا"

نبماسنبذشخفرأنبخلاشنبرابع

حون

دبعنبثراحلانبلفون

:(ـه١٧ت)بلطُملا

نببلطملادبعنبثراحلانبلفون

يمشاهلايشرقلافانمدبعنبمشاه

وهيلعهللاىلصهللالوسرمعنبا

ملساف،ردبمويلفونرسأ..ملس

ثراحلانبلفونتام.هحارسقلطاف

هربتعياتضمنيتنسلرمعةفالخيف

دجتباجحلاماتيادحانويريصنلا

.نيثالثلاناضمررهشمايأدحاو

يلاوح)فانمدبعنبمشاه

:(ـه.ق٢.1-ـه.ق١٢٧

نبيصقنبفانمدبعنبمشاه

نمدحأ:شيرقنم،ةرمنببالك

نمو،ةيلهاجلايفةدايسلامهيلإتهتنا

:ليقملسوهيلعهللاىلصيبنلاهينب

مشاه"هبقلهيلعبلغو،ورمعهمسا

ةكمبهموقلديرثلامشهنملوأهنال"

نسنملوأوهو.تاعاجملاىدحإيف

ءاتشلاةلحر:ةراجتللشيرقلنيتلحرلا

نميلاوماشلادالبوىلإفيصلاةلحرو

٥٢٥/١–ريثكنباريسفت–ريثكنبا"

٤٧٩/٦–ةباصإلا–رجحنبا"

٢٣حوا



ةيلامثلاليوطلامأنبىيحي

.يلامثلاليوطلامانبارّمعمنبىيحي

،يلعنبنيسحلانبيلعباحصأنم

تناكةكيشواهمساىيحيماو

نمناك،نيسحلانبيلعلةعضرم

ةعيشلادنعنيسحلانبيلعباوبا

اودتراسانلانا:يورو.ةيرشعينثالا

دلاخوبأ:ةثالثالانيسحلالتقدعب

نبريبجوليوطلامأنبىيحيويلباكلا

.لوسرلادجسملخديناكو.معطم

مكنيبواننيبادبومكبانرفك:لوقيو

هتايحينسشاع.ءاضغبلاوةوادعلا

وهويشميناكفةفوكلايفةريخالا

يفهتوصىلعأبيدانيونابللاغضمي

ءاءربانإ!هللاءايلوأرشاعم:ةفوكلا

هيلعفايلعبسنم،نوعمستامم

ناورملآنمءاءربنحنوهللاةنعل

ضفخيمث.هللانودنمنودبعيامو

الفهللاءايلوأبسنم:لوقيفهتوص

هيلعنحناميفكشنمو،هودعاقت

،جاجحلاهبلطدقو...،دوحتافتالف

ام....ع

نبال.هلتقو،هيلجروهيديعطقبرمأو

ص–7ج–ةعيشلانايعأ-نيمألانسحم"

اضردجتو.٢٠٢لص-دووادنبالاجرو.٢٢٤

ص-داجسلامامإلاداهج–يلالجلاينيسحلا

١٢/٨-١٢٧

بتارمنمةثلاثلاةبترملايهو(ءابجنلا

.ينارونلاريبكلاملاعلايفةكئالملا

:دراي

نبشونأنبنانيقنبلييالهمنبدراي

هللايبندلاووهو،مدآنبثيش

ةناكمةيريصنلاةديقعلايفهلسيردا

تاروهظلادحأهنوربتعيذإةسدقم

لازأنممومسالا/باجحللةيتاذلا

رهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)ىنعملا

مسالاتاذكوهيأرشبلانيبهلثمك

.ىنعملالثمكو

:سايلإ

وهمالسلاهيلعهللايبنسايلإ

لاقلاقسابعنبانع.رضخلا

ملسوهيلعهللاىلصهللالوسر

ةديقعلايفهلسايلإوهرضخلا

هنوربتعيذاةسدقمةناكمةيريصنلا

ةيتاذلاتاروهظلا

ىنعملالازأنممومسالا/باجحلل

هلثمكرهظوهتروص(ةيهلإلاتاذلا)

لثمكومسالاتاذكوهيأرشبلانيب

.ىنعملا

دحأ

١٦٤/٦–ركاسعنبا"

11./1–ةباصإلا–رجحنبا"

٦٣ ،



:عسيلا

نم،زوجعلانببوطخأنبعسيلا

هللايبنفلخدقو،ليئارسإينبءايبنأ

ةيريصنلاةديقعلايفهلمهفسايلإ

دحأهنوربتعيذإةسدقمةناكم

مسالا/باجحللةيتاذلاتاروهظلا

(ةيهلإلاتاذلا)ىنعملالازأنممو

وهيأرشبلانيبهلثمكرهظوهتروص

.ىنعملالثمكومسالاتاذك

:ناطخقنببرعي

كولمدحأ،رباعنبناطحقنببرعي

هنأبفصوي،ىلوالامهتيلهاجيفبرعلا

مهئامكحومهئابطخنم

نميلالئابقوبأوهومهناعجشو

هنإ:لاقيو.ةبراعلابرعلادونبواهلك

ىلإبرعلااعدنملوأهوبأووه

نأدعبمهتغلبيلاسأبظافتحالا

بهولاق.ةيناثلاممالاتاغلاهتلخد

رعشلالاقنملوأبرعي":هبنمنب

"بابشوصقوفصووحدموهنزوو

نيثالثوحنبهيبأدعبءاعنصبتام

ةلمجنمنويريصنلاهربتعياماع

٤٢٧/٤–يربطلاريسفت–يربطلا"

١٩٢/٨–مالعألا–يلكرزلا"

ةديقعلايفةسدقمةناكمليوطلاما

وهفةيبابلاةبترملاهلفةيريصنلا

ةروصلايفالأقرفالبيسرافلاناملس

نبرقابلادمحعمرهظدقو،مسالاو

همساويلعنبنيسحلانبيلع

قداصلارفعج

ت)نسحلانبهللادبعنبىيحي

:(ـه١٨٠يلاوح

نبنسحلانبهللادبعنبىيحي

هابربلاطيبأنبيلعنبانسحلا

ىورف،ةنيدملايفقداصلارفعج

همعنباعمناكو.هقفتوثيدحلا

هتروثيف(نسحلانبيلعنبنيسحلا)

ىسوممايأ،اهيلعهئاليتساوةنيدملاب

"خف"ةكرعميفهلتقمرضحو،يداهلا

نيبلقنتوبرهمث،ـه١٦٩ةنس

ىتح،برغملا،رصم،نميلا:نادلبلا

هسفنىلااعدفرهنلاءارواميفرقتسا

ديشرلانوراههبلطفـه١٧٥ةنس

هنجسمثهبرقوهمركافهبرفظىتح

ىلاوعديلازالهناسحانادعب

هيلعضبقمثهنجسنمبرهفهسفن

تامناىلانجسلايفيقبفةيناث

١ .

.مالك

١٥٤/٨–مالعألا–يلكرزلا)

١٦٢



:يرخصلانايبظنبسنوي

ناك،يلاوملانم،نايبظنبسنوي

دقوباطخلايباةلحنىلعاينطاب

و.هبطاخوهيلعلزنليربجناىعدا

اهعبتيةنعلفلأاضرلايلعهنعلدق

ال،ادجفيعضوهوةنعلفلأ

"طيلختهبتكلكو.هاورامىلإتفتلي

نايبظنبانأىلإنويريصنلابهذي

ماتيألادحأوةكئالملانموهاذه

ارشبرهظ(ةكئالملاسوؤر)ةسمخلا

رودىلعيفعجلالضفملابابلاعم

ريبكوهو،مظاكلاىسومنبيلع

.يفعجللماتيالا

رايتخا–يسوطلاو.443ص–يشاجنلا"

٦٥٨/٢–لاجرلاةفرعم

يفنيعدهمُملاونيظفهمُملا

ةيلهاجلا

:بوقعينباذوهي

نباقاحسإنببوقعينباذوهي

ليلخلاميهاربإ

:نوننبعشوُي

فسوينبميئارفأنبنوننبعشوي

ميهاربإنبقاحسإنبابوقعينب

ىسومىفوهو.مالسلامهيلعليلخلا

ةفيلخلاو،مالسلاهيلعنارمعنب

دقتعيليئارساينبىلعهدعب

يلعيفهنودقتعيامعشوييفنيريصنلا

يصووهايلعنأامكفبلاطيبأنب

نطابلايفهلاورهاظلايفهللالوسر

هلإورهاظلايفىسوميصوعشويناف

يفالإقرفاليلعوهو،نطابلايف

دحأمهدنعوهفةرهاظلاةروصلا

دقوهللاةعبسلاةيتاذلاتاروهظلا

وهونوراهوىسومنمزيفرهظ

ىنعمللعبارلايتاذلاروهظلا

٢../1–ءامسألابيذهت–يوونلا"

/٧٤–ركاسعنباخيرات–ركاسعنبا"

٢م٦

٣٦٢
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تاحلطصملاسوماق

يلمهتيأَرَرَمَقْلاَوَنسُمّشلاَواًبكوكَرشع

دنعنطابلايفو

اصخشرشعدحأمهنييريصنلا

و،رشعدحألابكاوكلاهذهنولثمي

ايلونينامثنمةعامجمهرودبمه

نيذلامهوةفصلالهأنومسي

نممهصلخفهللةبحملااوصلخا

هللابنيفراعاولازامو،اوفصفردكلا

نوعديرصعلااذهيفهروهظلبق

نميتايسهنامهنوربخيوسانلا

،(نييجاتم

:راودأ

(روك)عجار.(رود)عمج

:مسا

يريصنلاثولاثلايفةثالثيناثوه

.بابلاو،مسالاو،ىنعملا:سدقملا

اروناهروننمتقلخةيهلإلاتاذلاف

بجتحتلاباجحواهلامساهتلعج

يدؤملاوهمسالااذهنوكيلوهفلخ

اهئامسأعقومهتلعجواهنعربعملاو

قلاخلاودحاولاهللاوهف،اهتافصو

مسالأو...نمحرلاوروصملاوىرابلاو

هنمتءاجيذلابابلاقلخهرودب

:ةسلابألاسيلبإ

قلخهللانإ:ةيريصنلاةديقعلايف

ماسجأالبنيينارونءدبلايفقلخلا

هملعينأنودايلاتسيلبإقلخمث

ارشبهللاروصتاملف،قلخلاةقيقحب

دوجسلابقلخلارماومداباججيف

نأهنمانظدجسينأسيلبإضفرهل

سيلبإيمسدقو.مدالاوهدوجسلا

.هللاةمحرنمسيآوسلبأهنأل

لزنضرألاىلإرشبلالزنامدنعو

،مهروصكومهتئيهكسيلبإمهعم

ةروصيهاهبرهظةروصلوأتناكو

لظو،هاخألتقيذلا(مدانبليباق)

روصب(ةبقعجار)بابقلايفروصتي

رهظةريخألاةبقلايفو،ةفلتخم

راشيو.(باطخلانبرمع)ةروصب

ةيريصنلارداصملايفسيلبإلةداع

.(دضلا)مساب

:ابكوكرشعدحأ

رشعدحألابكاوكلارهاظلايفمه

همانميففسويهللايبنمهآرنيذلا

لاقذإ}:ميركلانارقلاركذامك

ُتيأرينإتبأايهيبألافشوُي

٣٦ع



لوقلنينمؤملاريمأةيبوبربنيبرقملا

نم:ملسوهيلعهللاىلصلوسرلا

هنعطقسةفرعملاةقيقحبهللافرع

فيلكتلادح

مهنمدحاولكلثميالجرنوثالثمه

موصو،ناضمررهشمايأنماموي

اذهصخشةفرعمبنوكيمويلاكلذ

صخشةفرعمو،نطابلايفمويلا

نملرهاظلامايصنعينغتمويلا

.هماقأونطابلافرع

:ناضمريلايلصاخشأ

مهنمةأرمالكلثمتةأرمانوثالثمه

مايقو،ناضمررهشيلايلنمةليل

ةفرعموهنطابلايفةليللاهذه

ندملاوت

:ةلظأ

،لظعمجلالظ:يوغللالصألايف

ةملكمدختستو."لايخلا:هبدصقيو

نييريصنلادنعحلطصمك(ةلظأ)

لكايهاوناكنيذلالوألاقلخللةراشإ

نوكينأنودىرتلالظلاك،روننم

صاخيفدييأتلا–يكاطنألايزالكلا

٧٨ص–طوطخم–ديحوتلا

.(لالظ)ةدام–برعلاناسل٢

مسالاو.ةيلفسلاوةيولعلاملاوعلالك

وهفمهلثمارشبرشبلاملاعيفرهظي

،ىسيعو،ىسومو،حونو،مدا:ءايبنألا

نسحلاوةمطافوهكلذكو...دجتو

نبدجتىتحةمئألارئاسونيسحلاو

تريغتامهمو.يركسعلانسحلا

وهفمسالليرشبلاروهظلاةروص

وهفلصألاامأ،طقفةروصلايفريغت

ةيهلإلاتاذلاباجحو(هللا)مسالا

دنعسمشلاربتعت.(ىنعملا)ةرتتسملا

رهظميهةيريصنلافئاوطلك

دنعمساللزمريو.هتروصوباجحلا

(ميم)ظفليو(م)فرحلابةيريصنلا

.(دجم)مسانماراصتخا

:ةالصلاصاخشأ

نولثمياصخشنوسمخودحاومه

لكلو،اهلفنواهضرفبةالصلاتاعكر

ةماقإو،ةددحمةعكرمهنمصخش

صاخشأةفرعميهنطابلايفةالصلا

ةالصلا،اهتاعكر

اهنطابةماقإنعينغيالفورعملا

ةالصلانطابةماقإو(اهصاخشأ)

لاق،رهاظلاةماقإنعينغينيفراعلل

ةمزالةرهاظلاضئارفلا:قداصلا

اهتماقإمهيلعضورفمرهاظلالهأل

نيغلابلانينمؤملانعكلذعفرو

رهاظةماقإو

٣٦حا



لاق؟صلخيىتحنمؤملا

.ةركنيرشعوىدحا

:ةعبسناوكأ

.ةسمخلاماتيألاوبابلاوباجحلامه

مهمظعأ،انوكمهنملكلكشي

(دجمباجحلا)عباسلانوكلامهربكأو

نممداهللاقلخهذهناوكألانمو

انوكةعيبطلكلثمتةفلتخمعئابط

:ينارونلا(لوألا)نوكلاف.ناوكألانم

يفناسنإلاهبرصبييذلارونلاوه

وه:يرهوجلا(يناثلا)نوكلاو.هينيع

يفزييمتلاوركفلاولقعلارهوج

يه:يرانلا(ثلاثلا)نوكلاو.بلقلا

دسجلايفةدعملاجضنتيتلاةيرانلا

(عبارلا)نوكلاو.براشملاولكأملانم

يفددرتتيتلاحيرلايه:يئاوهلا

نوكلاو.جرختولخدتوناسنإلا

هبرشييذلاءاملايه:يئاملا(سماخلا)

(سداسلا)نوكلاو.هدسجنيليو

هنمتبكرتيذلابارتلاوه:يبارتلا

نوكلاو.هنمدسجلاماقوضرألا

دوجوموهو.ةفرعملاسادق(عباسلا)

لعجينألبقكلذويدامدوجواهل

.بارتنمةيداملكايهيفمهحاورأ

:راوكأ

.رودلا:روكلاو.روكعمجراوكألا

ىلإءيشلادوعوةكرحلايه:ةرودلاو

يفةركلابدصقيو.اهيلعناكام

:ىنعمنمرثكأةيريصنلاتاحلطصملا

يبأنبيلعىنعملاةدوع.1

رشبلانيبروهظللبلاط

كلذنمو،ةبيغلادعب

نماوجرننحن:مهلوق

اروهظ

ءاضيبلاةركلاوهو:انماث

.ءارهزلاةعجرلاو

ناسنإلاخسانت:ةركلا.٢

توملادعبةايحللهتدوعو

ةرملكو،رخآلكيهيف

نمو،ةركىمستخسانتي

:يفعجلالضفملالوقكلذ

جاتحيمكيديستلأس

نوزكملاناويدحرش-دمحألاناميلس)

٢٣ىلص–يراجنسلا

٦٢ -1



ريمأوهبلاطيبأنبيلعنأامبو

"لحنلاريمأببقلف،نينمؤملا

:نيطبعزنأ

"سأرلايفدعصيىتحنينيبجلاىلعأ

ةرثكنمنطبلاميظعوه:نيطبلا

،بلاطيبأنبيلعةفصيفو.لكألا

."(نيطبلاعزنألا):هنعىلاعتهللايضر

ةفصنمقتشمةلماكبحلطصملاو

ليبسىلعهتمزالبلاطيبأنبيلع

،نطبلاريبكاعلصأناكهنألحدملا

يلعلثمييذلاىنعملاىلعقلطأاذل

عزنألامساةيرشبلاهتاروهظرخآ

امأ،يرهاظلاهانعميفاذه،نيطبلا

(ىنعملا)تاروهظىنعمفنطابلايف

نم(الب)عزنألا:هنانيطبعزنأب

كاردإنع(يفخملا)نيطبلا،تافصلا

.هباوجو0.لاؤسلا–ميلعتلاباتك٢

ص–ىربكلاةيادهلا–يبيصخلا:كلذك

هيام

(عزن)ةدام–برعلاناسل"

يفكلذكو،(نطب)ةدام–سورعلاجات4

(نطب)ةدامبرعلاناسل

عزنألامسابيبيصخلاهامساكلذكه

،٩٢ص–ىربكلاةيادهلاباتكيفنيطبلا

هباوجو٤٩لاؤسميلعتلاباتكيفو

راشي،نيرفاكلاعمالنينمؤملاعم

نوكلانودبناوكألاهذهلةداع

نال،ةتسلاناوكألامسابعباسلا

وهفابيترتاهتلمجنمربتعيالعباسلا

نوكلا)يسرافلاناملسواهلوألدجوملا

ةسمخلايذلا(ينارونلا

.نيقابلا

دجوأ

:ةتسناوكا

:عجار)،ةسمخلاماتيألاوبابلامه

(ةعبسلاناوكألا

وت

:فلا

صاخشألوأو،ةيدجبألافورحلوأ

نيرشعلاوةينامثلاةيدجبألافورح

(نيرشعلاوةينامثلاصاخشألاعجار)

ميتيلاوهوةيريصنلاةديقعلايف

دوسألانبدادقملاربكألا

:لحنلاريمأ

يبأنبيلعىلعقلطيصاخبقلوه

مهلحنلاو،يلعوهريمألاف،بلاط

نينمؤملانال،(نويريصنلا)نونمؤملا

،راهزألانسحأىلعالإعقتاللحنلاك

–ديحوتلاصاخيفدييأتلا–يزالكلا)

٤٨ص-طوطخم

٧٦٣



:ةسمخماتيأ

ةجردىلعاوسأروةكئالملارابكمه

ةبترملايهيتلاماتيألاةبترميف

نودوةكئالملابتارمالعأةسداسلا

بابلانالاماتيأاومس،بابلاةبترم

مهدجوأنموهيسرافلاناملس

ةسمخاومسو،ددملانوذخأيهنمو

ربكألانممهو،ةسمخمهددعنال

وبأو،دوسألانبدادقملارغصألاىلإ

،ةحاورنبهللادبعو،يرافغلارذ

يلعىلومربنقو،نوعظمنبنامثُعو

امكةسمخلاءالؤهو.بلاطيبأنب

لكيفارشبنورهظيةكئالملارئاس

،هتبيغبنوبيغيوىنعمللاروهظ

ماقملكوعلطملكيفنورهظيو

فلتختروصوءامسأوصاخشأب

،ماقملا:عجار)علطملاوماقملافالتخاب

لكومماتيألانمميتيلكو(علطملاو

بكاوكلانيبلثَمُمو،نوكلانمءزجب

صاخمساةكئالملانيبهلو،بكوكب

هتمجرتيفمتيلكةناكمعجار)هب

(ةصاخلا

ةديقعلاصاخشأنمةعامجلك

اهنمالعأصخشبةطبترمةيريصنلا

ىمستاهدوجوواهددمذخأتهنمو

نبنسحلاقامكتادرجملالوقعلا

"يراجنسلانوزكم

:نيطبلاعزنألانعهيلئاس

يفوهفنيطبلاعزنألأهناكلوقامأو

نمعزنا:ةيرشبلاتاروهظلا

يفنيطب(ةيرشبلانميلاخ)توسانلا

يفو.دلولاوةدالولانمعزناوتوهاللا

تافصلانمعزناوه:ةينارونلا

."تاذلايفنيطبو

نيطبلاعزنألامسانأماعلاىنعملاو

هتاروهظيفىنعملانأهبدصقي

ةيرشبتافصيأهلسيلةيرشبلا

يفو،رشبلاةروصبرهظناو

تافصلاوءامسألانعهزنمةينارونلا

ىمسيالوفصويالنطاببيغوهو

:افصلالهأ

ايندلايفاونحتمانيذلانونمؤملامه

ملاعىلإاوقتراواوفصواوصلخف

(افصلاعجار)افصلا

١٨٦ص–بجتنملاحرش–جهرم)

نعتاذلاهيزنت–يكاطنألايزالكلادجم٢

–بوذجملا،٢٤٦ص–تافصلاوءامسألا

١٢١ص–ةينطابلاةهجاوميفمالسإلا



لسلسعجار)ليبسلسو

بستنتةيديزلاةعيشلاقرفىدحا

يهو،رتبألاببقلملاىونلاريثكىلإ

دقفةنسلالهألةعيشلاقرفبرقا

يلوتوتيبلالهألةيالولانيبتعمج

يفنعطلايفتفقوتوارمعوركبيبأ

نامثع

هه

:هينمهم

لانعةيرشبلاىنعملاتاروهظىمست

برعلادنعهروهظلةقباسلاسرفلا

بابقلا)ةينمهملاتاروهظلامساب

نمةقتشمةيمستلاو،(ةينمهملا

نبنمهب)ىلإةبسن(نمهب)مسا

سرفلاكولمدحاوهو(رايدنفسا

ضعبو،ةمانهاشلايفامكىمادقلا

وهنمهبلعجتةيبرعلارداصملا

ةيروطاربمإلاسسؤم(شروق)هسفن

امك.م.قسداسلانرقلايفةينيمخالا

ءامسألانموهنمهبمسانأ

)ةيتشدارزلاةنايدلايفةسدقملا

٢٤صاقرفلانيبقرفلايدادغبلا"

ماتيأكانهف،صخشلااذهلاماتيأ

ماتيأو(ةسمخلاماتيألاعجار)ناملس

...ةمطافماتيأو،دجمماتيأو،ةملسمأ

:باب

:يريصنلاتوهاللايفةثالثلاثلاثوه

قلخىنعملا.بابلاومسالاوىنعملا

قلخمسالاو،هرونروننممسالا

لكقلخبابلاو،هرونروننمبابلا

ابابيمسو.ةيلفسلاوةيولعلاملاوعلا

ىلإالوصوالوتوكلملابابوههنأل

ناميإلاف،هنملوخدلابالإهللا

نملوخدلابالإنوكياليريصنلا

ادصاقباجحللادجاس،بابلااذه

ىنعملارهظيامكبابلارهظي.ىنعملا

ةعبسهلو،رشبلاةروصيفمسالاو

ةتسلايهايرشباروهظرشع

ةفلاسلابابقلايفىلوألاتاروهظ

ليئاربجاهلوأةيمشاهلاةبقلالبق

دحاو،نابزرملانبةبزوراهرخآو

اهلوأةيمشاهلاةبقلايفاروهظرشع

يفاهرخآو،يسرافلاناملسةروصيف

لثمُي.يريمنلاريصننبدجتةروص

ةيلامشلاةيريصنلابابلا

دنعامأ.رمقلابكوكب(ةيرديحلا)

ةروصبلثمُيفةيزالكلاةيريصنلا

فرحلابمهعيمجهلنوزمريو.ءامسلا

لانع

٦٣وا



وبأوفوعنبنمحرلادبعوصاعلا

.ديلولانبدلاخوحارجلانبةديبع

لكةيمستلاوةناكملايفمهعملخديو

دبعو،بلطملادبعنبسابعلا:نم

،مكحلانبناورمو،سابعلانبهللا

،صاعلانبورمعو،ةيواعمنبديزيو

يبأنبةيواعمو،سابعلانبمثقو

داعأقداصلارفعجنمزيفو.نايفس

صاخشأروصيفةعستلاءايحإ

نيرفاكلاىلعةجحلاميقيلىرخأ

ىغطنأدعبكلذونينمؤملاتبثيو

يمسدقو.روصنملارفعجوبأدضلا

نمنودسفملاةعستلامسابكئلوأ

طهرةعستةنيدملايفَناكَو}:ةيآلا

َنوُحِلصُيالوضرألايفنودسفُي

ةنيدملاومهانركذنيذلامهةعستلاف

مساباضيأةعستلاىعسيو.دجميه

مهاردلا:عجار)سخبلامهاردلا

(سخبلا

:اصخشنورشعوةينامث

لكلثمياصخشنورشعوةينامثمه

فرحأ

فلألافرحمهلوأ،ةيبرعلاةيدجبألا

نمافرحمهنمصخش

فرحهيليو،دوسألانبدادقملاوهو

٧٦ص–ةيشابتسرلا–يبيصخلا٢

مهباتكيفدروثيح(ةيسوجملا

صاخلصف(اتسفالأ)سدقملا

دحاوهنمهبنأامك،نمهبمساب

هللايلتيتلاةسدقملاةتسلاىوقلا

و،(ادزماروها)يسوجملاريخلا

ىعدييسرافرهشلكنميناثلامويلا

نوزكملاةيعدأدحايفونمهب

كلأسأينإمهللا":لاقيراجنسلا

ءافطصالاتاماقموىلاعلاتاينمهملاب

وىربكلاكتايآبوىلوألاةرطفلابو

كيساركوةيسرافلاكشورعب

(ةينمهبلا)حلطصميفو."ةيورسكلا

ةيسرافلاةينيدلالوصألاىلعةلالد

ةديقعلالوصأدحألكشتيتلا

.ةيريصنلا

:ضرألايفنودسفملاةعستلا

هللاىلصيبنلاباحصأنمةعستمه

ةرشعلانممهمظعمملسوهيلع

ركبوبأ:مهو،ةنجلابنيرشبملا

نامثعو،باطخلانبرمعوقيدصلا

،هللاديبعنبةحلطو،نافعنب

نبديعسو،صاقويبانبلعشمو

نبنمهمةدام–ةيبرعلاايديبيكيو)

رايدنفسا

–دايعألاةيعدا–يراجنسلانوزكملا٢

٤٧ص–طوطخم

٣١/ه



افصةفرعملامامتىلإ(يريصنلا)

تطقسو(افصلاو،ةفرعملا:عجار)

ىلعهركيالارحراصوفيلاكتلاهنع

ناوءامسلايفشاعءاشنإءيش

:هيمهج

ةقباسلاةيمالكلاقرفلاىدحا

ناوفصنبمهجللةبوسنم،ةلزتعملل

نبدعجللاذيملتناكو(ه١٢٨لتق)

يفريخمريغناسنإلانابلاق.مهرد

ملعركناو،هيلعةردقميهلبهلاعفأ

ملعيالهللانإ:لاقوهللاىلعبيغلا

مظعمركناو،نوكيىتحنوكيام

رانلاوةنجلانإلاقو،هللاتافص

"اذههداقتعاىلعلتقدقو.ناينفت

:تاءاح

نيسحلاونسحلا:مهءامسأةثالث

رهظ،ةمطافنميلعءانبأنسحمو

ايتاذاروهظمسالامهب

:باجح

.رتسلا:وهةغللايفبجخلا

.رتاسلاوهباجحلاو

١.٨صنيدلايفريصبتلا-ينييارفسالا"

ةغللايفحاحصلا–يرهوجلا4

:مهو...يرافغلارذوبأوهوءابلا

،رشعينثالاءابقنلا،ةسمخلاماتيألا

حلطصملكعجار)ابكوكرشعدحألا

ءانبمهفورحلاءالؤهو.(هناكميف

فرحلكوهليصافتوهتيلكبنوكلا

هلونوكلاريبدتنمبناجبمئاقمهنم

لثميمرجبكاوكلاوموجنلانيب

ماقملكيفارشبنورهظيو،هصخش

فلتخيبسنومساوةروصب

(ماقملاعجار)ماقملافالتخاب

:تبج

دقو،هللانودنمّدبغاملكثبجلا

.رحاسلاونهاكلاومنصلاىلعقلطت

يتلاءامسألادحأنييريصنلادنعو

دقو،قيدصلاركبابأاهبنوتعني

نيذلاىلإَرتملأ):ةيآلانماهوذخأ

َنوُنِمؤُيباتكلاَنِّماًبيصناوُتوأ

نأنولوقيو٢(..توغاطلاوتبجلاب

وهتوغاطلاو،ركبوبأوهتبجلا

.باطخلانبرمع

هم*

:هانج

ةينطابلااهتقيقحيفةيريصنلاةنجللا

نمؤملالصواذاف،ةفرعملامامتيه

(تبج)ةدام–برعلاناسل١

٥١:ءاسنلاةروس٢

٣١/١



اولزنامدنعو،مهلثمكومهسنج

مهنيبرهظةيرشبلكايهيفضرألل

(مدا)مهلثمنميرشبباجحب

باجحبضرألاوءامسلالهألرهظف

افيرعتومهلاسينأتمهسنجنم

ذإهتدابعقحهودبعيلمهلهسفنب

الاقلاخدبعينأقولخمللفيك

تافصلاوءامسألاتناكف،؟هفرعي

كلذىلعةعقاونوقولخملااهفرعيتلا

ىلعسيلوهللاهذختايذلاباجحلا

هملعيالقلطمبايغيهيتلاهتاذ

وهومسالاوهاضيأباجحلاودحا

...دوجولاولوألالقعلا

:مجعملافورح

ىلإ....ج،ث،ت،ب،أ:فورحلامه

يففرحلكو،ةيبرعلاةيدجبألارخآ

نمصخشوهةينطابلاهتقيقح

نولثمينيذلانيسدقملاصاخشألا

نومسيو.هيفاملكبنوكلانيعمتجم

،نيرشعلاوةينامثلافرحألا:اضيأ

.(نيرشعلاوةينامثلافرحألا:عجار)

ةورذ

حلطصملابدصقيو."قلخلاةورذلا

نيذلالوألاقلخلانييريصنلادنع

(ارذ)ةدام-برعلاناسل١

نافةيريصنلاتاحلطصملايفو

توهاللايفةثالثلايناثوهباجحلا

نمةيهلإلاتاذلاهتدجوأ.يريصنلا

ربعملانوكيلاهلارتسهتلعجواهرون

باجحلاةركفيفلصألاو.اهنع

:وهةيريصنلاةديقعلابسحب

دحأهعمنكيملوهللاناكءدبلايف

امساهللنكيملانهو،هريغنكيملو

يمسينأهللاةجاحمدعلةفصوأ

ءاشاملف،هسفنلاهفصيوأهسفن

مساللجاتحاقلخلاقلخينأهللا

ءامسأبنوقولخملاهفرعيلةفصلاو

ةميدقيههللاتاذنأامبو،تافصو

وهالإدحأاهملعيالبيغوةيادبالب

نأنيقولخمللنكمملانمنكيملف

،لزأميدققلاخلانالهتاذاونياعي

ليحتسيو،هللانمثدحمقولخملاو

فالتخالقلاخلاىرينأقولخملل

ةنياعمةلاحتسالو.امهنملكةعيبط

ةجاحلومهقلاخلنيقولخملا

هللانافمهقلاخاوفرعينأنيقولخملا

هلعجهلدحالاروندروننمعرتخا

هلحنوهمساهيلعقلطاوهباجح

هللارهظباجحلااذهبو،هتافص

قلخلاناكامدنعف،نيقولخملل

نمروننمباجحبمهلرهظنيينارون

٣١/٢



،نويناحورلا،نويبوركلا،نوبّرقملا

،نوعمتسملا،نوحئاسلا،نوسّدقملا

"نوقحاللا

:ءاضيبةعجر

يهءارهزلاةركلاوءاضيبلاةعجرلا

نالةركوةعجرتيمسو،ةمايقلاموي

يبأنبيلع(ةيهلإلاتاذلا)ىنعملا

ايرشبايتاذاروهظرهظيودوعيبلاط

ايندلاةايحلاةياهنيفاريخأوانماث

رهظيف،نيعمجأقئالخلابساحيل

يذفيسلاهديبوسمشلانيعنم

هتعجرنالءاضيبتيمسو.راقفلا

اهيفسبلالةرهاظةحضاونوكت

مهنمؤمقلخلالكاهتبثيواهدهاشي

.مهرفاكو

تابثلاوءيشلايفلوخدلا:خسارلا

اذإملاعلايفخسر:مهلوقاهنمو،هيف

دنعخسرلاواتابثهيفتبثوهلخد

نمةريخألاةجردلايهنييريصنلا

لصينم،سمخلاخسانتلاتاجرد

٥٦لاؤسلا–يريصنلاميلعتلاباتك٢

.امهباوجو٦٥و

٢٠-١٩ص-ةيلقنلاةلدألا-دوعسمميهاربإ٣

(خسر)ةدام-برعلاناسل٤

ءامسلايفنييناروناوناكوهللامهلخ

ةيرشبداسجأيفمهلعجينألبق

:اضيأعجار).ضرألاىلإمهطبهمو

(ةلظألا

:ةبتر

تابتعو،ضرألانمعفتراام:ةغل

ةبتراهنمةدحاولاىمستجردلا

يفوبتارمو:اهعمجو

نافةيريصنلاةينيدلاتاحلطصملا

،ءامسلايفةكئالملاتاقبطيهبتارملا

بتر

مسقيثيح،ضرألايفرشبلاو

(ةكئالملا)ءامسلاملاعنويريصنلا

عبرأىلإ،(ايندلاةايحلا)رشبلاملاعو

ءامسلالهألاهنمعبس،ةبترةرشع

عزوتي.ضرألالهألعبسو(ةكئالملا)

سانلاوةكئالملابتارملاهذهىلع

اهنمةبترملكو،مهناميإبسحب

.تاجردعبسىلإاهرودبمسقنت

بتارممسابءامسلابتارمىمست

ىلعألانميهوينارونلاريبكلاملاعلا

،ءابقنلا،ماتيألا،باوبألا:ىندألاىلإ

،نوصلخملا،نوصتخملا،ءابجنلا

ضرألابتارمىمستو.نونحتمملا

:يهويرشبلاريغصلاملاعلامساب

(بتر)ةدام–برعلاناسل١
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:لسلس

،يسرافلاناملسبابلاءامسأدحأ

هقلطأ(لسلس)نيتملكنمبكرم

،بلاطيبأنبيلعىنعملاهيلع

.كملعيوينلأسيمسالالّمم:هانعمو

السلَسيشاذهلجأنمف

ههةج

:ةارش

اهبىمستييتلاءامسألانممسا

اولاقمهنالمهيلعقلطا،جراوخلا

"هللاةعاطيفانسفنأانيرش

:افص

.اهيلعسانلارطفيتلاهللاةرطفوه

ةلظألاوورذلايفلوألانوكلاوهو

هللاقلخامدنع(ةلظألا،ورذلاعجار)

روننمتاقولخماوناكوقلخلا

يقبباجأنمفهسفنىلإمهاعدف

باتراوكشنمواينارونهلاحىلع

اذاف.يرشبلكيهيفضرألاىلإهلزنا

بونذلاوردكلانممهنمنمؤملاافص

مهنمف.افصلاملاعىلإدزاياطخلاو

ىلإدريفهلةايحلوأنموفصينم

٥٨ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلاع

٢٥ص-1ج-لحنلاوللملا-يناتسرهشلا"

شماه

ص–ةيشابتسرلاةلاسرلا–يبيصخلاةا

٦ .

يفهحورلخدترافكلانماهيلإ

وهاملكوةضفلاوديدحلاكنداعملا

هنماهلجورخالوهيفتبثتودلص

:نويناحور

ىلإىندألانم)ةسماخلاةبترملايه

ريغصلاملاعلابتارمنم(ىلعألا

نويناحوراهباحصأيعس،يرشبلا

اوحارتساوةينارونلاىلإاوحارمهنأل

اهردكوةيرشبلانم

:نوحئاس

ىلإىندألانم)ةثلاثلاةبترملايه

ريغصلاملاعلابتارمنم(ىلعألا

مهنألنيحئاسلااومس.يرشبلا

،مهئراباوفرعاّملتوكلملايفاوحاس

"هريغاوديريملوهوبلطوهلاودمصو

:ليبسلس

(كيلإيليبسلس):ةلمجلانمقتشم

:هانعمبابللىنعملانمباطخوهو

كلاليبسمسالاذختابابلااهيأ

"يتفرعمل

٨٠ص–ةيشابتسرلا-يبيصخلا١

٨٠ص-ةيشابتسرلا–يبيصخلا٢

٣١/ع



ةملكلانوعمجيدقو،بلاطيبأنب

رمعنملكلمساك(دادضأ)ىلع

ةعستلامهنومسينموهماتيأوهبابو

رفكنملكىلعوضرألايفنودسفملا

.هاداعوهدحجويلعب

:توغاط

زعهللانودنمّديغامثوغاطلا

"توغاطلالضلايفيسأرًالكولجو

يتلاءامسألادحأنييريصنلادنعو

دقو،باطخلانبرمعاهبنوتعني

نيذلاىلإَرَتْمَلَأ}:ةيآلانماهوذخأ

َنوُنِمؤُيباتكلاَنِّماًبيصناوُتوأ

نإ:نولوقيو"(..توغاطلاوتبجلاب

وهتوغاطلاو،ركبوبأوهتبجلا

:ةيلثملاةلازاروهظ

ةيهلإلاتاذلاليزتنأوهو

،هتروصبرهظتوباجحلا/مسالا

ىنعملالثمكمسالاةروصموقتف

دقو،دحاوتقويفمسالاتاذكو

يفتارمرشعروهظلااذهثدح

نمةمئألاتاماقميفةيمشاهلاةبقلا

نسحلاىلإيلعنبنسحلا

(غوط)ةدام-برعلاناسل٢

٥١:ءاسنلاةروس٣

ىتحخسانتينممهنموافصلاملاع

ملاعو،وفصيل(ةايح)اصيمقنينامث

ةقيقحلايفةنجلاوهافصلا

ىفةيريصنلاةنجللاو،ةينطابلا

،ةفرعملامامتيهةينطابلااهتقيقح

مامتىلإ(يريصنلا)نمؤملالصواذاف

(ةفرعملا:عجار)افصةفرعملا

الارحراصوفيلاكتلاهنعتطقسو

يفشاعءاشنإءيشىلعهركي

ضرألايفشاعءاشناوءامسلا

:ةيئرمةروص

يفىنعملليرشبلاروهظلاىلإةراشإ

هذهورشبلاسنجنمةروص

رشبللةيئرملاةرهاظلاةروصلا

تسيل،ةيهلإلاتاذلايهمهلثمك

.اهاوس

يفو.ددنو،ءيشلالثم:ةغل

:اهبنودصقيةيريصنلاتاحلطصملا

ىلعقلطيمساوهو.ضيقنلاودنلا

.ىنعمللدنلاماقمموقيهنألسيلبإ

باطخلانبرمعىلعةملكلاقلطتو

يلعىعمللسيلبإدضلاةبترمهلنال

(ددض)ةدام-برعلاناسل١

٣١/ح



،ةيلاثموةيتاذتاروهظىنعمللناك

لكو...بابللاذكوتاروهظمساللو

عجار)ةبقىمسيىنعملليتاذروهظ

ماقمىمسيمساللروهظلكو(ةبق

ىمسيبابللروهظلكو،(ماقمعجار)

.(علطمعجار)علطم

:يرشبريغصملاع

نونمؤملااهيلععزوتيبتارمعبس

ردكلانعاوهزُتنممنوفراعلا

ةبيطةنيطنمهللامهقلخنيذلاو

قلخنأدعبرشبلايفابةنيطريغ

ريبكلاملاعلا

بتارملاهذهو.(ةكئالملا)ينارونلا

بتارملاءازإبضرألايفموقتةيلفسلا

ددعو،ينارونلاريبكلاملاعللعبسلا

نوديزيالصخشفلأ١١٩اهدارفأ

بتارمصاخشأ

:ىلعألاىلإىندألانميهونوصقنيالو

،نوحئاسلا،نوعمتسملا،نوقحاللا

،نويبوركلا،نويناحورلا،نوسدقملا

اهريبكوبتارملاهذهديسو"نوبرقملا

ريبكيدارملامجلمنبنمحرلادبع

٥٦لاؤسلا–يريصنلاميلعتلاباتك١

.امهباوجو6٦و

ىنعملالازأروهظلوأيفف،يركسعلا

نبنسحلامسالابلاطيبأنبيلع

باغمث،هتروصلثمكرهظويلع

نيسحلامسالاىنعملالازأف،نسحلا

ىتحاذكهو،هتروصكرهظويلعنب

عونلااذهىمسي.يركسعلانسحلا

.جارفألاروهظ)اضيأروهظلانم

.(عجار

:يتاذروهظ

تاذلاهبرهظتيذلاروهظلاوه

ةروصباهمساوأ(ىنعملا)ةيهلإلا

ىمستو،مهلثمكرشبلانيبةيرشب

الىنعملاتاذبنوكيروهظلانالةيتاذ

وهواهبرهظيواهليزيهريغلةروصب

امك(عجار.ةيلثملاةلازإروهظ)سكع

تاذبمسالليتاذلاروهظلانوكي

رهظيوىنعملاهليزيالةروصبمسالا

ةيتاذتاروهظةعبسىنعمللو.اهب

لكىمسي،(ىنعملاتايتاذعجار)

ةعستمساللو(عجار.ةبق)اهنمروهظ

(مسالاتايتاذعجار)ةيتاذتاروهظ

:روهظ

نأهبدصقيو.تاروهظ:اهعمج

وأاهمساوأةيهلإلاتاذلاروصتت

روصباهسدقملاوعنمايأوأاهباب

دقو.مهلثمكرشبلانيبرهظتوةيرشب

٣٧٦



:ملاع

رداصملايفملاعلاةيمستقلطت

دجتنبقداصلارفعجىلعةيريصنلا

بقلكدرتدقاهنكل،صاخلكشب

ةديقعلامالعأضعبلايئانثتسا

رمعنبلضفملالثمرابكلاةيريصنلا

.تفهلاباتكيفامكيفعجلا

:ةماع

لكشبو،ةعيشلانماوسيلنممه

.ةعامجلاوةنسلالهأمهصاخ

:رونلادبع

رداصملايفقلطييحالطصامسا

ضعبيفدروو،رمخلاىلعةيريصنلا

وهدبعلانإ:ةيريصنلارداصملا

دقو.دجتوهرونلاو،يسرافلاناملس

رهظىنعملانالمسالااذهبرمخلايعد

ةنايدلاميلاعتباتكيفءاج.هب

:ةيريصنلا

وهيذلا،نيدحوملاناميإرسام:س

يتلادئاقعلاساسأورارسألارس

:ج؟نوقداصلانونمؤملااهبنمؤي

:ينارونريبكملاع

لكو،بتارمعبسمهلو،ةكئالملامه

ددعو،تاجردعبساهيفةبترم

الونوديزيالفالآةسمخاهصاخشأ

روهظلكعمارشبنورهظي،نوصقني

مث،هعمنوبيغيورشبلانيبىنعملل

ريغروصوءامسأبهروهظعمنورهظي

باسناوءامسأرشبلانيبمهلوىلوألا

بتارملالهاو.نورهظيامدنعلئابقو

لكفىلعألابىندألامهنميدتقيعبسلا

ةجردلكو،اهنوديتللةودقيهةبترم

نميلوكرتيامدنعو،اهنوديتللةودق

ءامسلايفهناكمجردلاوبتارملالهأ

هناكمكرتيالهنافضرألاىلإلزنيو

اليكلهتجرديفهريغهنعبونيىتح

."هبيدتهينممهنودوهنملضي

:يهىلعألاىلإىندألانممهبتارمو

،نوصتخملا،نوصلخملا،نونحتمملا

"باوبألا،ماتيألا،ءابقنلا،ءابجنلا

هص-نيملاعلافالتخاةبعشنبا"

٢٢ص–جردلاوبتارملا"

٧ص–جردلاوبتارملا"

٣١/١/



ىمستيتلادجمتنبةمطافهبدصقي

.(رطاف)ركذملاةغيصبةداع

:خسف

وهو.هناكمنعءيشلالاوز:خسفلا

خسانتلاتاجردنمةعبارلاةجردلا

وه:خسفييذلاو،نييريصنلادنع

جرختف،هسفنهنملوزتيذلالجرلا

،دوقفمالوتيمريغوهو.هدسجنع

يفهريغدسجىلإهنمهسفنلقتنتف

سفنلقتنتو،مونوأوهّسموأضرم

هقلخصقنيف،هلاثمأنمهيلإهريغ

"هقلخريغتيو

:بلاوق

يذلاءيشلاوهو،بلاقلااهدرفم

املألاثمنوكيلرهاوجلاهيفغّرفُت

نافنييريصنلادنعو.اهنمغاصُي

لكايهلاوأماسجألايهبلاوقلا

،حاورألااهيفخسانتتيتلاةيرشبلا

ىمستخسانتلاتارمنمةرملكو

لقتنتنالناسنإلاجاتحيدقو،بلاق

صلخيووفصيلابلاقنينامثيفهحور

(خسف)ةدام–برعلاناسلع

٦٨ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلا0

(بلق)ةدام–برعلاناسل٦

نيعيفيأ،رونلابانالومباجتحا

رونلادبعهدبعيفهروهظو،سمشلا

.سم

:نايع

،ةيبرعلاةيدجبألافورحنمدحاو

قتشمبلاطيبأنبيلعلمساوهو

.(ع)همسانملوألافرحلانم

دقعفرحأدحأنيعلارابتعالو

.نييريصنلادنع(سمع)ةداهشلا

نيمسوميمونايع

نيقيلاوىدهلامه

"هتقيقحوءيشلاتاذوهنيعلاو

:دروامكةيهلإلاتاذلاىلإةراشإ

مليذلانيملاعلابرهللاوهنيعلا

"هنايعلرهظناوهنايكنعلزي

:ءاف

نيرشعلاوةينامثلافورحلانمدحاو

،(افرحنورشعلاوةينامثلا:عجار)

.هباوجو

–نوزكملاناويدحرش-دمحألاناميلس٢

٢٧ىص

صاخيفدييأتلا–يكاطنالايزالكلا٢

٢٠ص–ديحوتلا

٣١/٨



دقتعيو."عئابطلاوتاروذاقلاعيمجو

نادمحنبنيسحلانأنويريصنلا

ةبترمىلإلصونمموهيبيصخلا

هسفننعكلذركذامكنييبوركلا

"يلجلايلعنبدجتهذيملتل

:يبارتنوك

نيذلاةعبسلاناوكألانمدحاو

سداسلاهتبترمو،دوجولانولكشي

ناوكألارخآوهوةتسلاناوكألانيب

،مدالكيههللاقلخهنمو،اقلخ

ميتيلاوهنوكلااذهصخشو

بلاطيبأنبيلعىلومربنقسماخلا

:يرهوجنوك

نيذلاةعبسلاناوكألانمدحاو

نيبةيناثلاهتبترمو،دوجولانولكشي

ميتيلاوههصخشوةتسلاناوكألا

قلخهنمو،دوسألانبدادقملاربكألا

مدادسجيفبلقلاهللا

٨٠ص-ةيشابتسرلا–يبيصخلا٢

-نيملاعلافالتخا-ينارحلاةبعشنبا٢

١٠ص

٨٢ص-ةيشابتسرلا–يبيصخلا4

٤٢ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلا99

:اضيأعجار)ةنجلالهأنمريصيو

(ةرك

:ردك

ىلإةراشإوهو.افصلاسكعردكلا

باحصأو،يضرألايرشبلاملاعلا

مهتايحيفرشبلامهردكلا

نماوفصينألبقةيويندلا

ىلإاولقتنيواياطخلاوبونذلا

:عجار)افصلاملاعرخآلاملاعلا

(افصلا

:ءارهزةرك

(ءاضيبلاةعجرلا):عجار

:نويبورك

نم)ةريخألالبقوةسداسلاةبترملا

ملاعلابتارمنم(ىلعألاىلإىندألا

دعباهيلإلصونم،يرشبلاريغصلا

حبصأبتارمنماهنودامزاتجينأ

ردكلانمصلخوافصلالهأنم

يمساذلةكئالملاسنجنمحبصأو

هنألنويبوركةبترملاهذهباحصأ

،اهسجروةيرشبلابزكمهنععفر

،اهنمتاثيبخلاوثئابخلاجارخإو

٦٢ص–ةيشابتسرلا)

٣٧وا



يهف،هدسجرئاسيفوعبرألاهعئابط

،هبراشمو،اهجضنتوهلكأمنحطت

،دلماشلجسيّيُنو،ةرارحلاباهذفنتو

"هءاضعأيوشتو

:يناروثنوك

نيذلاةعبسلاناوكألانمدحاو

نيبلوألاهتبترمو،دوجولانولكشي

مسالادعبنّوكملاهنألةتسلاناوكألا

نكيمليذلالوألانوكلاوهو،لوألا

ميظعلانّوكملاالإناكمالونوكهلبق

نوكيذلا،ىرابلالزألاليلجلا

لوألانوكلاوهناكف،مسالا

ثدحملاهثدحأهنأل،يناروثلا

اًروننّوكملانوكءدبناكف.ءايشألل

ةيرهوجنماصلاخاًرهوجائيضم

نمناكملاناكامك،هلثدحُملا

كلذدنعراصف،لزألاةيرهوج

ناملسبابلاوههصخشورصبلا

اذهنمهللالعجدقو،يسرافلا

يفيذلارونلاناسنإلايفنوكلا

لكامهمرصبيرونامهنإفهيرظان

ع
::

عىمل

٤٢ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلا٢٢

٤٢.٨٢ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلا٤4

:عباسنوك

ربكأوهفاددعلبابيترتعباسلاسيل

اهمظعأواهلجأوةعبسلاناوكألا

ةفرعملاسادقىعسيواهرخآواهلوأو

وهومسالا/باجحلاهصخشو

موي)ءارهزلاةركلاوءاضيبلاةعجرلا

ناسنإلايفهللالعجيملو(ةمايقلا

نيدحوملايفالإائيشنوكلااذهنم

نيفراعلا

:يئامنوك

نيذلاةعبسلاناوكألانمدحاو

نيبةعبارلاهتبترمو،دوجولانولكشي

ميتيلاوههصخشوةتسلاناوكألا

هللاقلخهنمو،ةحاورنبهللادبع

،هساطعو،هنيلومدادسجةبوطر

،هلوبو،هطاخمو،هقاصبو،هعومدو

"هرشبو،هرعشو،هقرعو،هطئاغو

:يراننوك

نيذلاةعبسلاناوكألانمدحاو

سماخلاهتبترمو،دوجولانولكشي

وههصخشوةتسلاناوكألانيب

لعجدقو،نوعظمنبنامثعميتيلا

يفرانناسنإلايفنوكلااذهنمهللا

١١،١٠.٤٢ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلا)

٤١ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلا٢٢



:توهال

ةملكبنوريشيامكهللااهبراشيةملك

"يربعلصأتاذيهو،سانللتوسان

نافمالكلاملعتاحلطصميفو

"ةيهلإلاتاذلاىلعةلالدوهتوهاللا

توهاللاةملكنويريصنلالمعتسيو

يبأنبيلعىنعملانطابىلعةلالدلل

وهوةيهلإلاتاذلاوهيذلابلاط

ىلعلدتنطابلاةظفلنإ:مهلوق

ىلعلديرهاظلاو،انالومتوهال

هللامساوهيلع:مهلوقوهتيناسنإ

هللاوهدجمو،توسانلاىلععقاولا

توهاللاىلععقاومساهللاو

هه

:هايمتلوجتم

(ةيسوجملا)ةيتشدارزلاةنايدلايه

١٥..)ةيسرافلاتانايدلامدقأيهو

ربتعييذلاتشدارزلبستنت،(مق

ملاعللنإلوقتو،هعابتأدنعًايبن

زمريوهوادزماروهاوهدحاوقلاخ

ناميراهاهئازإبموقيو،ةراهطلاورونلل

(هيل)ةدام-سورعلاجاتيديبزلا"

نونفلاتاحالطصافاشكيوناهتلا*

٥٤٩ص-1ج-مولعلاو

.هباوجوة٨لاؤس–ميلعتلاباتك"

صاخيفدييأتلايكاطنألايزالكلا"

٨٦ص–ديحوتلا

:يئاوهنوك

نيذلاةعبسلاناوكألانمدحاو

نيبثلاثلاهتبترمو،دوجولانولكشي

ميتيلاوههصخشوةتسلاناوكألا

نمهللالعجدقو،يرافغلارذوبأ

يتلاهسافنأناسنإلايفنوكلااذه

لخادءاوهوهو،هدسجيفددرتت

"لدتعم،جزتمم،دراب،راح،جراخو

:نؤاقحال

نم(ىلعألاىلإىندألانم)ىلوألاةبترملا

لوأ،يرشبلاريغصلاملاعلابتارم

صالخلاتاجرداهنمأدبييتلابتارملا

نأهيلعو،ةفرعملارارقىلإلصينم

ىلإلصيلبتارمنماهدعباميفىقرتي

نيقحاللاباومسدقو،(ةنجلا)افصلا

يفاودهتجاواوصلخأاوفرعاملمهنأل

،مهبتارمنممهمدقتنمقاحل

لصينملككلذكو.اوّمتواوقحلف

ةعجرلامويىتحةفرعملاةقيقحىلإ

ةبترمبف(ةمايقلاموي)ءاضيبلا

."ريصياهيلإو،قحلينيقحاللا

٤٢ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلا١١

٨.صةيشابتسرلايبيصخلا"

٣/١١



ىلإةراشإهلكةينمهيلاتاماقملاو

"ميدقلالاحلا

:نيمومذملالاحيفنودومحم

لهأنمسانلانمةريبكةفئاطمهو

...ةسايسلاورعشلاوثيدحلاوهقفلا

لهأنمرهاظلالهأدنعنوربتعي

ةقيقحلايفمهنكلىوقتلاوحالصلا

لالضلالهاونيمومذملانمةينطابلا

يبأنبنَسَحلاو،ةدئازنبرّجخ:مهنم

،ىَوَنلاعايبريثكو،يرصبلانسحلا

نبراتخُملاهنباو،يفقثلاديبعوبأو

ملسُموبأو،يفقثلا

ينيلكلارفعجوبأويناسارخلا

..

رسزاع

ديبعيبا

مماو

:نوراتخم

(ىلعألاىلإىندألانم)ةعباسلاةبترملا

ريغصلاملاعلابتارمنمةريخألايهو

ملاعلاىلإبتارملابرقأو،يرشبلا

يهاهيفةجردىلعاوينارونلاريبكلا

دبع:مهةثالثاهلحيونيربتخملاةجرد

،ماوعلانبريبزلاو،مجلمنبنمحرلا

نبامهريبكو،رعاشلاساونوبأو

نوزكملاناويدحرش–دمحألاناميلس"

٦.ص–يراجنسلا

ةهص-ةيشابتسرلايبيصخلا"

سدقت.مالظلاورشلالثمييذلا

اهباتكو.سمشلاورانلاةيتشدارزلا

نمؤي.(قاتسبالا)

باسحلاوثعبلابنويتشدارزلا

دوجومهللازيالو.رانلاوةنجلاو

لكشت.ناريإيفةيلقأك

ةديقعلللوصألادحأةيسوجملا

سيدقتبقلعتياميفةصاخةيريصنلا

مهرابتعابسمشلاورونلاورانلا

يفدرودقف،هللارهاظمنمارهظم

ميدقلاىنعملاوههنارونللمهفيرعت

هللا:مهلوقدروو.رونلاببجتحاهنأل

ةينيد

نوزكملالاقو."رانلابرهظ

:يراجنسلا

ةلبقيبلقسوجملاذختاو

اًدقومهيفرانللاوأرامل

خويشدحأدمحألاناميلسركذو

سوجملانيرصاعملانييريصنلا

:هلوقبمهبةيريصنلاةديقعلاةقالعو

ليقورانلادبعتةميدقةقرفسوجملا

مهو.رمقلاوسمشلانودبعيمهنا

نودحوملاهركذيامو،قرفلامدقأ

ةيسرافلازومرلانم(نويريصنلا)

امهباوجوة٩٣،4لاؤس–ميلعتلاباتك

1.ةص-ةيشابتسرلايبيصخلا"

٣٨٢



لهأنمرهاظلايفمهنألنيدومحملا

رمألانطابيفمهنكليغلاولالضلا

مهنمو،ىدهلاوحالصلالهأنممه

نبنمحرلادبعوماوعلانبريبزلا

هللادبعويردخلاديعسوبأومجلم

نورخآو...دوعسمنب

:ةيلفسبتارم

يرشبلاريغصلاملاعلا:عجار

:ةّينارونةيولعبتارم

ينارونلاريبكلاملاعلاعجار

نمضيقنلاىلعةيمالسإةقرف

ناميإلأترصحةلزتعملاوجراوخلا

تمكحو،لمعلانعهتلصفوبلقلاب

امهمنيتداهشلاقطننمرفكمدعب

مهئاجرإنمةئجرماومسو،لعف

ىلإنيعملاريفكتبمكحلا(مهريخأت)

رضتال:يهةروهشملامهتدعاقو.هللا

عمعفنيالامك،ةيصعمناميإلاعم

دعبءاجرإلارهظدقو.ةعاطرفكلا

ةيواعمويلعلاتقوىلوألاةنتفلا

نمو.اذهانمويىتحادوجومرمتساو

ريغصلاملاعلاريبكربتعييذلامجلم

يذلايسرافلاناملسءازإبيرشبلا

ينارونلاريبكلاملاعلاريبكوه

.سم

همهال

:نوصتخم

(ىلعألاىلإىندألانم)ةثلاثلاةبترملا

ينارونلاريبكلاملاعلابتارمنم

مهنألنيصتخماومسو.(ةكئالملا)

ملوهديحوتوهللاةفرعمباوصتخا

عبسمهو،اهباوصتخااميفاورصقي

.تاجرد

:نوصلخُم

(ىلعألاىلإىندألانم)ةيناثلاةبترملا

ينارونلاريبكلاملاعلابتارمنم

مهنألنيصلخماومسو،(ةكئالملا)

هماتيأوهبابوهمساومهئرابلاوصلخا

ملو،هيصتخموهئابجنوهئابقنو

الونظالوبيرمهلخادتالواوكشي

عبسمهونيصلخُماوراصف،مهو

.تاجرد

:نيدومحملالاحيفنومومذم

ريغصلاملاعلاصاخشأنممه

لاحيفنيمومذملاباومسدقويرشبلا

٤ص-نيملاعلافالتخا-ينارحلاةبعشنبا١

٧٩صةيشابتسرلايبيصخلا"

٧ةص-ةيشابتسرلا"

٣٨٣



نمسفنلالوحتتنأوهوخسانتلا

ريصتفهيفيهيذلايرشبلااهلكيه

لحيالوهلكأزوجيالاممناويحلايف

هسملالودرَبَوالوهدلجالوهمحل

...عدافضلاوريزانخلاوةدرقلاك

هه

:ةيخومسم

نم(خسن:عجار)خسنلانوداملك

وهو،ةيخوسملاملاعىمسيبتارم

خسروخسفوخسم:تاجردعبرا

.خسوو

:علاطم

يفبابلاتاروهظنمروهظلك

ةعبسبابللو.علطمىمسيةيرشبلا

مداذنمافلتخم(اروهظ)اعلطمرشع

ناكعلطملوأ،هلروهظرخآىتحو

علطمرخأو،ليربجصخشبمداعم

دجتهنباويركسعلانسحلاعمناك

أدتبيو.يريمنلاريصننبدجمصخشب

روهظلكعمعلطملك

(ماقمعجار)ماقميفمسالا/باجحلل

تاماقملاريغتبعلاطملاريغتتوديدج

صخشببابلارهظيعلطملكيفف

ماتيألاهعموفلتخممساوفلتخم

٦٨صةيشابتسرلايبيصخلا"

ناليغوينوجلادبعمةئجرملارهشا

١

هتديقعببسبكلملا

:نوظفحتسُم

يرشبلاريغصلاملاعلاةلمجنممه

(يرشبلاريغصلاملاعلا:عجار)

امهيلكبوأنيعدوتسملااضيأنومسيو

.اعم

همو

:نوعمتسم

ملاعلابتارمنمةيناثلاةبترملا

:نيعمتسماومس،يرشبلاريغصلا

ملف،هوباجأءادنلااوعمساّملمهنأل

ريغاوعمسيملو،هريغائيشمهناذآعت

"اًدبأكلذ

:نوعدوتسُمو

.نوظفحتسملا:عجار

:ختسم

ةروصىلإةروصليوحتخلسملا

ةيريصنلاةديقعلايفو.اهنم

تاجردنمةيناثلاةجردلاوهخسملا

١٢ةص-1جيلحنلاوللملايناتسرهشلا

اهدعبامو

٨.صةيشابتسرلايبيصخلا"

(خسم)ةدام–برعلاناسل"

٣/\ع



ناسللاوبلقلابةردقلا

.ديلاو

نومأملاةفيلخلارصعربتعي

رصعىتحو(ه٢١٨-١٩٥:هتفالخ)

رصعلاوهمصتعملانبلكوتملا

دمتعانأدعبةلزتعملليبهذلا

ةلودللايمسابهذملازتعالانومأملا

ةجيتننمناكفهضراعنمبراحو

يتلانارقلاقلخةنتفبفرعامكلذ

مهسأرىلعوثيدحلالهأنيبتأشن

ىلعوةلزتعملاو،لبنحنبدمحا

رمتساو...داؤديبأنبدمحامهسأر

علطمىتحهبالومعمابهذملازتعالا

:هتفالخ)لكوتملاةفيلخلارصع

لازتعالالطبايذلا(ه٢٤٧-٢٣٢

دقفاذهعمو،ةنسللةدوعلابرماو

ةيعيشلاقرفلالكىلإلازتعالابرست

.لازالواهدئاقعيفالصأراصو

هه.هج

:ةكرعم

نممهةفرعملالهأو.لهجلااهسكع

رادقمبو،ديحوتلاةقيقحفرع

ىلإلصيىتحهتلزاميقترتهتفرعم

ةيمالسإلاقرفلابتكةعجارمنكميال

دقف...قرفلانيبقرفلاولحنلاوللملاك

باعيتساوليصافتبمهيفتملكت

امعةفلتخمءامسأوروصبةسمخلا

.دلاعبوأهلبق

:ةلزتعُم

رصعلارخاوأذنمرهظيركفرايت

دحاءاطعنبلصاوىلإبسنيومألا

لزتعايذلا،يرصبلانسحلاذيمالت

ةديقعلايفرومأرقأويرصبلاسلجم

نميمسفهيلعفراعتملافلاخت

ىلعلازتعالاماق.ةلزتعملابهعبت

:يهةسمخلوصأ

اوركنا

فصويتلاىلاعتهللاتافص

كلذاوربتعاوهسفناهب

.هللاهيزنت

نيتلزنملانيبةلزنملابلوقلا.٢

نمرئابكلالعافقحيف

نمؤمبسيلوهف،بونذلا

رفاكالو

ناسنإلاناولدعلابلوقلا.٢

اهيلعوهلاعفأعناصوه

هباقعوهباوثنوكي

هللانأوهو:ديعولاودعولا.4

،هديعووهدعويفقداص

ةريبكلابكترماورفكهيلعو

.هتوملبقبتيملنإ

نعيهنلاوفورعملابرمألا.5

بسحببجاوهناوركنملا

دقف:ديحوتلا.1

٣/\c



ةيلثمتاروهظهلكلذك،(يتاذلا

امهمو،(يلاثملاروهظلاعجار)ىرخأ

ةقيقحلايفوهفروهظلاةروصتريغت

بلاطيبأنبيلعةينطابلا

"همر

:نوسدقم

(ىلعألاىلإىندألانم)ةعبارلاةبترملا

.يرشبلاريغصلاملاعلابتارمنم

حورباوسّدقمهنألنيسدقماومس

اًجوزممناكاممهنمسّدقف،سدقلا

مهتافصدعبسيلف،ةملظلاورّدكلاب

(ىلعألاىلإىندألانم)ةعباسلاةبترملا

،يرشبلاريغصلاملاعلابتارمنم

ملاعلاىلإاهبرقأوبتارملاىلعايهو

اهالعأو،ينارونلاريبكلا

دبعةجردلاهذهىلعاونيربتخملا

نيبرقملاريبكمجلمنبنمحرلا

باحصألاندقو.مهديسونيربتخملا

مهناببسبهيلعمهامةبترملاهذه

ةفرعمىلإنيلوألانيقباسلانماوناك

ةجرد

بتارمرئاسوهبابوهمساومهبر

٨.ص-ةيشابتسرلايبيصخلا"

ملاعو.افصلاملاعنمحبصي

يفةنجللاو،ةنجلاوهافصلا

ةفرعملامامتيهةينطابلااهتقيقح

اريخمامكحمناكاهيلإلصونم

.اهيف

:ىعم

الامىلعقلطيوءيشلابدصقياموه

وهو،ةرهاظلاساوحلاىدحإبكردي

(ةيهلإلاتاذلا)هللانطابىلإةراشإ

وهىنعملاكرديالبيغيهيتلا

ةثالثلالوأوهودحألاميدقلالزألا

،مسالأ،ىنعملا:يريصنلاتوهاللايف

(ع)فرحلابهيلإنوزمريو.بابلا

مسالاعملكشيو(نيعلا)هنوظفليو

رسهيلعنوقلطيام(س)بابلاو(م)

:يناعلابجتنملالوقي.(سماع)

لمأىهتنمبابومساوىنعم

بعلهريغدجكلذويجارلا

نيبةيتاذتاروهظةعبسىنعمللو

٦٣-ةيشابتسرلا"

. .. ٢

ىلص–يناعلابجتنملاناويدحرش–جهرم

١١ .

4ص–ةيشابتسرلا–يبيصخلا"

٥٥-بجتنملاحرش–جهرمأ

٣٨٦



لهأنمهمدقتنَمبقحلو،لمح

ملورصقيملوفهيملف،بتارملا

:(ع.ع.2هم.س

ائيشهلضفنمصقني

:نوأّبنُم

يحولانوقلتياوناك(يبن)مهنمدحاولا

مهنودنماوغلبيلباجحلا/مسالانم

ىنعملاروهظباوأبندقوسانلانم

مهو،مهروهظلبقنممسالاو

مساوصخشبةبقلكيفنورهظي

.ىرخأوةبقنيبفلتختةروصو

يفاودصقنيذلامهنوأبنملاءالؤهو

الفيوختلاوريذحتلاومذلابنارقلا

نارقلايفاوركذدقو.دجملوسرلا

لكف،ةيقيقحلامهئامسأريغءامسأب

ةريخألاةبقلايفنارقلايفحون

لكو،ذاعمنبدعسوه(ةيمشاهلا)

لكو،رزانبميهاربإوهميهاربإ

لكو،ميشأنبىسوموهىسوم

لكو،ةينالدجملانبىسيعوهىسيع

وهمدالكو،ركبيبأنبدجموهدجم

ر9ىملعومداامأ...ةثراحنبديز

٧٩:ةحفصلا"

ةفرعميفءامسألا-يدادغبلارامعملانبا0

.٢٥ص–ءامسلاوضرألاصاخشأ

َنوُقباّسلاَو}:هلوقبىلاعتهللا

كلذل(نوبّرقُملاكئلوأ*َنوُقِباَّسلا

"نيبرقملاباومس

:هرصعم

نييريصنلاريغنمةعيشلامومع

همساويلعةيهولأبنمؤيملنمم

مهنألةرصقماومسكلذلهبابو

مهنعلدقو،مهداقتعايفاوصقن

ينثأامكهراعشأضعبيفيبيصخلا

:لاقف،رخآلااهضعبيفمهيلع

هبنيلئاقلاتيدفولغلانع

انرصقينميزختهللاةنعلو

انصققانينميفمهصقنمهافك

:ن.كم3

ينارونلاريبكلاملاعلابتارملوأ

ىلإاهبرقأو(ىلعألاىلإىندألانم)

دقو،يرشبلاريغصلاملاعلابتارم

هئرابهللاّنألانَحتُمُمنَحتُمُملايتشم

امناحتمالانملمحوتبثف،هنحتما

1،11.ةعقاولا"

٥٥-بجتنملاحرش–جهرم"

٢٥اص–يبيصخلاناويد"

٣/١١/



ةسدقملااهدايعأدحأهتلعجوديعلا

يتلاةيسرافلادايعألاةعومجمنمض

موييفعقيوتلازالواهبلفتحت

لوألانيرشتنمرشعسداسلا

"يفرشلايحيسملاتيقوتلابسحب

:ميم

،ةيبرعلاةيدجبألافرحأدحأوه

تاحلطصملايف

/باجحللرصتخممساكةيريصنلا

فرحلانمذوخأموهومسالا

هليذلا(دجم)يبنلامسانملوألا

عجار)

مدختسيو

مسالأةبترم

(باجحلا

،مسالا

نوريشيامكسانللاهبراشيةملك

لصأتاذيهو،هللتوهالةملكب

مالكلاملعتاحلطصميفويربع

فاصوألاعيمجوهتوسانلاناف

،ناسنإلااهبفصتييتلاةيناويحلا

توسانلاةملكنويريصنلالمعتسيو

يبأنبيلعىنعملارهاظىلعةلالدلل

174صبجتنملاحرشجهرم"

(هيل)ةدام-سورعلاجاتيديبزلا

نونفلاتاحالطصافاشك-يوناهتلا"

O O . ص-1ج-مولعلاو

بجحمهفنويقيقحلا...دجتوىسوم

رهاظيفالإءايبنأاوسيلوهللاءامسأو

مهلسرأنيذلامهفءايبنألاامأ،رمألا

نيذلامهوهنودنمباجحلا

ومذلااوقحتسادقومهانركذ

لكايذلامدافهوفرتقاامبريذحتلا

نمطبهوهبرىصعوةرجشلانم

وهلبهللاباّججمداسيلوهةنجلا

ةعبسلانيأبنملادحاةثراحنبديز

::

:ناجرهم

نمةبكرمةيسرافةملكيهناجرهملا

ةبحم)ينعتو(ناج)و(رهم):نيتملك

ةيسرافلادايعألادحأوهو،(حورلا

بسحبهلوصأدوعتةيتشدارزلا

يذلامويلاىلإةيسرافلامحالملا

ىلعسرفلاكلمنوديرفاهبرصتنا

سادرمنبكاحضلابرعلاكلم

تيبيفهشرعىلعسلجوهرسأو

كلملاداعأوهتكلممذخاوسدقملا

هبلسدقكاحضلاناكيذلاسرفلل

."ذيشمجمهكلملتقواقباسمهنم

اذهىلعةيريصنلاتظفاحدقو

بجتنملاناويدحرش-جهرمميهاربإ١

١٧٤ص

١ةص-ةمانهاشلا–يسودرفلا"

٢ /\/\



مهئرابةفرعمىلإاوعراسواوبجنأ

ةعرسكهئابقنوهماتيأوهبابوهمساو

مسقنتوناهرلاةبلحيفسرفلا

عزوتيتاجردعبسىلإءابجنلاةبترم

اهباحصأىلعاويلوةئامعبسمهيلع

ريبكأبسنبهللادبعوهةجرد

.مهديسوءابجنلا

.سم

ءيشلاوهبهلازأءيشلابءيشلاخسن

نوكيوهليزييأًاخسنءيشلاخسني

تاحلطصميفخسنلاو.هناكم

تاجردلوأوهةيريصنلاةديقعلا

ىلإىلعألانم)سمخلا

يفخسنُييذلا:هانعمو

با

(ىندألا

مسجىلإمسجنمةيرشبلا

هدسجنمهتومدعبهحورلقتنت

الو.هسنجنمرخآادسجنكستل

الإةنجلاىلإ(يريصنلا)نمؤملالصي

ىلإلصيدقيذلاخسانتلالالخنم

ىتحاهلكهتايحلالخةرمنينامث

،ةرملوأنموفصيدقو،وفصي

نمؤملاناميإةجردىلإهعجرمكلذو

يأ.

٧٩ص-ةيشابتسرلا-يبيصخلاع

(خسن)ةدام-برعلاناسل"

٦٣:ةحفصلا"

ةظفلنإ:مهلوقوهويرشبلابلاط

،انالومتوهالاىلعلدتنطابلا

:مهلوقواهتيناسنإىلعلديرهاظلاو

توسانلاىلععقاولاهللامساوهيلع

،(ةيهلإلاتاذلليرشبلارهاظلا)

ىلععقاومساهللاوهللاوهدجمو

"(ةيهلإلاتاذلانطاب)توهاللا

هه

:ةبصان

ةبصانلامسانافةيمالسإلاقرفلايف

نيذلاجراوخلاقرفىلعالصأقلطي

امأ.هورفكوبلاطيبأنبيلعاومذ

لهأيمستفةيريصنلاوةعيشلا

ةنسلانالةبصانلامسابةنسلا

يفيلعقحبصننممهمهمعزب

دريغيفاهولعجوةفالخلاوةمامإلا

ميركلالاجرلانمبيجنلا

ءابجنلاو.ءابجنهعمجو،بيسمخلا

ةبترملامهةيريصنلاةديقعلايف

نم(ىلعألاىلإىندألانم)ةعبارلا

ينارونلاريبكلاملاعلا

مهنألءابجناومسدقو.(ةكئالملا)

بتارم

.هباوجوة8لاؤس–ميلعتلاباتك

صاخيفدييأتلايكاطنالايزالكلا"

٨٦ص–ديحوتلا

(بجن)ةدامبرعلاناسل"

٣٨٩



نمةبترمنمقحتسياموةلقنلا

.خسانتلابتارم

.سم

:زورين

ةيتشدارزلاةيسرافلادايعألالوأوه

هيفلفتحتوسرفلاهمدقتيذلا

كلممايأىلإهتايادبدوعت.رمخلاب

(ذيشمج)همساسرفلل

كلملاكلذتلمحنجلانأهتبسانم

تناكو

لوأيفضرألافارطأيفهبتراطو

كلذدعبيقبو،ةنسلامايأنمموي

."سرفلادنعاسدقماديعمويلااذه

الزورينلاموينأينوريبلاركذدقو

امكةيسرافلاةنسلاةيادببهلةقالع

دعبفيصلارخاوأيفناكهدعومنأ

سرفلانأببسبنكلداصحلا

راصىتحمدقتدقفسبكلااولمهأ

لوصألانوكببسبو.عيبرلايف

ىلإدوعتةيريصنلاةديقعللةينيدلا

زورينلاموينافةيتشدارزلاةنايدلا

دنعةسدقملامايألادحاوه

مهدايعأدحالكشيونييريصنلا

اذهنويريصنلاربتعيذإةيونسلا

هللاهيفرهظيذلامويلاوهمويلا

1.-ةص–ةمانهاشلا–يسودرفلا"

–نييالمللملعلاراد–يطلامريمسةمجرت

١٩٧٩–٢ط–توريب

،صالخلاىلإلصيلخسانتحلاصلا

حلاصلاهلمعيفصقانتيفناكناو

:بتارملانمخسانتلانوداميفردحنا

يفنوكيف...خسولا،خسارلا،خسملا

.درفكبسحبدامجلاوأناويحلا

رسزا

:ءابقن

ىلعفيرعلاكوهوبيقنعمجءابقنلا

فّرعتييذلامهيلعمّدقملاموقلا

يفو.مهلاوحأنعبّقَنُيومهرابخأ

ةبترملامهةيريصنلاةديقعلا

نم(ىلعألاىلإىندألانم)ةسماخلا

ينارونلاريبكلاملاعلا

امعاوبقنمهنألءابقناومس.(ةكئالملا)

الفريمضلايفاماوملعورودصلايف

اوطاحأالإائيشمهملعنعصيحي

عبسىلإءابقنلاةبترممسقنتو."هب

يلوةئامتسمهيلععزوتيتاجرد

نبلالبوهةجرداهباحصأىلعاو

.مهديسوءابقنلاريبكحابر

بتارم

:ةلقن

ءيشىلإهيفيهاممحورلالاقتنا

وأاخسموأاخسنهبلحتلرخآ

لبقاهبحاصلاحبسحب...اخسر

(بقن)ةدامبرعلاناسل

٧٩صةيشابتسرلايبيصخلا"

٢٣وا،



اهيفمهخويشمهمأيونويريصنلا

سوقطقفوتاسادقلالكشذخأت

ءانبعم

:خسو

نمدلجلاوبوثلاولعيامخسولا

يفوهو.ءاملابدهعتلاةلقونردلا

ةيريصنلاةديقعلا

نمةثلاثلاةجردلاوهوخسانتلا

يذلاو،سمخلاخسانتلاتاجرد

دعبهحورلحتةجردلاهذهقحتسي

،تايخوسملاقدأيفهتوم

نكساموسفانخلاوغَرَولاوشاّقخلا

عوبريلاوناذرجلاوةَرذعلاوءاشحألا

لكاشامودوذلاوبابذلاوبضلاو

هسناجواذه

تاجرددحأ

نم

:ربكأميتي

ةسمخلاماتيألاةبترمريبكوه

يلعروهظعمهبرهظيذلاهصخشو

دوسألانبدادقملاوهبلاطيبأنب

:ةلظألاموي

ةلظأ:عجار

(خسو)ةدامبرعلاناسل"

٦٨صةيشابتسرلايبيصخلا"

الو.برعلايفهروهظلبقسرفلانيب

٢١موييفيريصنلازورينلامويعقي

يفلبايلاحسرفلادنعوهامكراذآ

امكراذآ/ايفدولعجو١٧موياولدع

وه":لوقيذإجهرمميهاربإركذي

الو."...رهشلانمنماثلامويلانآلا

عركبالإمويلااذهبلافتحالانوكي

.مهدايعأيفنييريصنلاةداعكرمخلا

مناغديفتسمقحزورون

مشاهمركأءالوبققحتم

هنإفلالزلارمخلانمبرشاف

"مئامعبهرونىاجتموي

امك-زورينلاديعبنويريصنلالفتحي

خئابطلاوحئابذلاب-دايعألارئاس

المهنمندملالهأناالإ(نيبارقلا)

اهنودؤيواراهنمهدايعأنورهظي

نمدحأاهبملعياليكلاليلةسلخ

ىرقلالهأامأ،نييريصنلاريغ

هذهبتالافتحالاقفاريواهنورهظيف

اهيدؤيتاولصوسوقطدايعألا

١٧٥صبجتنملاناويدحرشجهرم

٥٦١ص-يبيصخلاناويد٢

٢وا1



:فشكلاموي

(ءاضيبةعجر:عجار).ةمايقلاموي

٢٠و٢
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280..................................................الخراساني]مسلمأبو

277................................................................نواسأبو

211...................................................................أخنوخ

195،211،212............................................إدريس ،153،172،186،188،189،192،194.....آدم

195،196،197،201،202،203،204،

205،206،207،208،209،211،219

196..................................................................أرفخشد

270.................................................الحارثبنتأروى

إسرائيل

.................................151،154،196،197 270....................................................عميسبنتأسماء

196،197،243،244،279........................إسمعيل 183.......................................................الحضيربنأسيد

203......................................................................اشعيا

203....................................................................آصف

البراء
بن

269........................................................معرور

248،266،268،269.........الـمطلبعبدبنالحارث
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،157،161،166،176،208،209،216.الحسن

274،275،277،279

الحسن
بن

280...................................البصريالحسنأبي

الحسن
بن

280........................................................جني

الحسن
بن

244......................................................قاران

167،168،208،218،271........................الحسين

القيسامرئبنتالرباب
بن

270...............الكلابيةثابت

266.............................................الـمطلبعبدبنالزبير

129،209،251،277.................................الصادق

القاسم

...................................185،244،248،268 195.................................................................المتوشلخ

275.................................................................الـمتوكل

280......................................الثقفيعبيدأبيبنالـمختار

246...........................................................الكلبيالمخول

الـمسيب
بن

246.....................................................نجبة

268......................................................نوفلبنالـمغيرة

الـمفضل
بن

218،243................................الجعفيعمر

،148،181،182،191،260،261،264المقداد

المقوم268
بن

267.............................................الـمطلبعبد
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277،278،279...........................................الـمنصور

203.....................................................................إلياس

203.....................................................................اليسع

270...................................................................أيمنأم

270..................................................................سلمةأم

269................................................................كلثومأم

خالدابنةاللهأمة
بن

270........................................سنان

270.....................................................الشريدبنتآمنة

269،273............................................وهببنتآمنة

194.....................................................................أنوش

203،244،245...............................................أيوب

281...................................................................بختنصر

بروزبة
بن

214...................................................المرزبان

280.............................................................العجليبريد

197...................................................................بنيامين

243...........................................الثماليصفيةأبيبنثابت 249.....................................................................ثوبان 184.......................................الأنصارياللهعبدبنجابر 190،211،217............................................جبرائيل

125،127،219.............................................جبريل
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246........................................................مطعمبنجبير

129،244............................................................جحى

209.........................................................الصادقجعفر

248............................................................الطيارجعفر

270...............................................طالبأبيبنتجمانة

246...........................................العبديمسهربنجويرية

213.......................................................................حام

270...........................................................الوالبيةحبابة

186،206...........................................................حبتر

246....................................................جندببنحبيب

280...........................................................زائدةبنحجر

246.......................................................اناليمبنحذيفة

133........................................................حيانبنحزام

202....................................................................حزقيل

270.........................................................السعديةحليمة

267..............................................الـمطلبعبدبنحمزة

245............................................الأنصاريزيدبنخالد

185،248،268،269،272.......خويلدبنتخديجة 213.......................................................................دان 205....................................................................دانيال
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203،279.........................................................داوود

129........................................................ثابتبندجين 246...............................................................اليمينينذو

205.............................................................القرنينذي

204............................................................الـكفلذي

218،242..............................................الهجريرشيد

246،270.........................................................ريحانة

زرارة
بن

252،280..............................................أعين 124،204،213،265.....................................زكريا

زياد
بن

280.....................................................حوشب

زيد
بن

132،247...............................................حارثة نفيعبنزيد

............................................................245

249،270..............................................الحولاءزينب

270...........................................الكلبيثابتبنتزينب

270.....................................................بنتجحشزينب

129................................................العبسيمكرمبنسالم 195.......................................................................سام

مالكبنسعد

...................................245،250،270 242...................................................الـمسيببنسعيد سفيان
بن

243........................................العبديمصعب
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127،130،217،218،241..........................سفينة

،148،161،162،181،191،214،215..سلمان

216،217،219،220،233،241،260،

263،264،268

129.............................................سليمان

،203،213 129......................................................الأعمشسليمان سماك
بن

133،247.............................................خرشة سهل
بن

246.......................................................حنيف

246...........................................................عماربنسهم

246....................................................حنيفبنسهمان

246.........................................................غفلةبنسويد

205...................................................................شروين

204،205.........................................................شمعون

202....................................................................شمويل

شهاب
بن

280...................................................حوشب

194.....................................................................شيث

196......................................................................صالح

صعصعة
بن

242.................................................صوحان 270..........................................................الخيبريةصفية

270..........................................الـمطلبعبدبنتصفية
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185،207،268،270،272..........................طالب

202...................................................................طالوت

251.......................................................الجراحبنعامر

280........................................................خزاعةبنعامر

183.....................................................صعصعةبنعامر

245..........................................................واثلةبنعامر

282...................................................الصامتبنعبادة

250.........................................................بشيربنعبادة

الـكعبةعبد
بن

267....................................الـمطلبعبد

281.................................................نهمعبدبناللهعبد

261...................................................رواحةبناللهعبد

163،164،167،246......................سبأبناللهعبد

275،276.........................................صاعدبناللهعبد

166...................................................عباسبناللهعبد غالببناللهعبد

...............................215،218،242 282.....................................................نضلةبناللهعبد

250،265،267،268،270...............الـمطلبعبد

206،269...................................................منافعبد

178......................................................................عتيق

عثمان
بن

246....................................................حنيف
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عثمان
بن

148،261.........................................مظعون

156،158،189..................................................علي 209...............................................................الرضاعلي

209.............................................................الهاديعلي

طالبأبيبنعلي

...................155،158،185،277 275..........................................................الجهمبنعلي

219........................................................الفراتبنعمر 275............................................................فرجبنعمر

عمرو
بن

242،270...............................................الحمق

عمرو
بن

133.........................................................تغلب

عمرو
بن

246.........................................................خدام

133.........................................................الجموحعمروبن

192......................................................................عناق

123،143،162،204،205،214...............عيسى

279.......................................................موسىبنعيسى

270.......................................................هانيءأمفاختة

.....................................فاطر

175،207،208،274 161،269.........................................................فاطمة

269.........................................................الزهراءفاطمة

270.........................................عائدبنعمروبنتفاطمة
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269،273...........................................أسدبنتفاطمة

161،246،270.................................................فضة

162،189،190،191،192...........................قابيل

196،206...........................................................كصي

148،262.............................................................قنبر

قيس
بن

217،241.............................................ورقاء

سعدقيسبن
بن

245...............................................عبادة

194......................................................................قينان

202،213..........................................................كالب 280.......................................................النوىبياعكثير

كعب
بن

283........................................................زهير

206...................................................................كلاب

283......................................................الحميريكليكرب

246....................................................الأنصاري،كميل

282.......................................................الحصينبنكناز

196.....................................................................لقمان

195.......................................................................لمك

205،206............................................................لؤي

القبطيةمارية

.........................185،248،268،270 مالك
بن

133،182،247،249،269............التيهان
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128............................................................الأبليماهان 207.....................................................................حسنم

،128،137،147،154،159،160،170....محمد

171،172،173،178،179،180،181،

189،207،209،210،214،215،216،

218،242،243،244،245،248،249،

250،258،262،263،264،266،268،

269،273،274،277،278،279،280،

283،284

محمد
بن

218........................................الكاهليزينبأبي

محمد
بن

280....................................................يعفورأبي

محمد
بن

244.....................................................الـمفضل

محمد
بن

147،245............................................جندب

محمد
بن

274..............................................الزاهريسنان

128..............................................العنبريصدقةبنمحمد محمد
بن

اللهعبد
بن

128..............................الـكرخيمهران 280...........................................................مسلمبنمحمد

219...........................................................نصيربنمحمد

محمد
بن

219.......................................النميريبكربننصير محمد
بن

128...............................................الفارسييحيى
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218......................................................الـمفضلمحمدبن

206.......................................................................مرة

مروان
بن

167.......................................................الحكم 123.....................................مريم

،124،138،204

167........................................................يزيدبنمعاوية 195..................................................................مهلائيل

موسى
..

127،130،139،143،147،149،150،

151،152،154،156،201،209،264

270......................................الهلاليةالحارثبنتميمونة

162،195،199.................................................نوح

162،189،190،191،192،194...............هابيل

207،269،273................................................هاشم

عتبةبنهاشم
بن

246.....................................وقاصأبي

هشام
بن

167........................................................الحكم هشام
بن

246........................................................هشام

196.......................................................................هود

195،211............................................................يارد

211..........................................................فاتنبنيائيل

128،204،218،242،279،281.................يحيى
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167،215،218،226،243،244.................يزيد

196،283..........................................................يعرب

197،198،199،200،201،281.............يعقوب 185،197،198،199،200،201.............يوسف

يوشع
بن

156،201،213.....................................نون 203.....................................................................يونس

244.........................................الصخريظبيانبنيونس

280.................................اليقطيني،الرحمنعبدبنيونس

الأماكنفهرس

214....................................................................أسبانير

278....................................................................الأنبار

157.......................................................................بابل

275........................................................................بدر

279....................................................................البصرة

158،159..................................................الغرقدبقيع

165...........................................................الحرامالبيت 163...............................................................العقيقبئر 183..................................................................بئرمعونة
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279....................................................................الجبان

283....................................................................الحبشة

205......................................................................الحجاز

276...................................................................سامراء

209............................................................رأىمنسر

163.......................................................الأخدودصحراء 167.....................................................الأخدود،صحراء 161،166،222....................................الصفا

،225 157.....................................................................صفين

الطائف

............................................165،167،168 183.....................................................................العالية

167....................................................................العراق 209....................................................................العسكر

182،183،184،185....................................العقبة 205....................................................................فارس

الفرات

........................165،215،216،244،279 278..........................................................اللهرسولقبر

157...................................................................كربلاء

129،157،164،165،167،251،279..الـكوفة

168،214........................................................المدائن
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157،158،160،163،251،278..............المدينة

161.................................................................المشعرين

271..........................................................الحسينمشهد

160،165............................................................مكة مكة

.................................................165،238،278 182........................................................................منى

165.......................................................................اليمن ال

مصطلحاتفهرس

154....................................................................أشباح

247.......................................................الصلاةأشخاص

،123،131،132،136،137،146،169..الاسم

173،207،208،214،216،217،253،

258،260،262،263،264

145،201،275...........................................الأضداد

154،186،224،230،231،232..............الأظلة

259،275............................................السبعةالأكوان

153،180،186...................................الستةالأكوان

120،180،181..............................................الألف
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178،277........................................................الإمامة

140...................................................................الأنبياء

البطينالأنزع

....................................145،179،208 182،240،241..............................................الأيتام

،146،162،211،216،217،240،241..الباب

254،258،260

240،250...............................................الرهطالتسعة

التناسخ

...................................227،228،234،236 185...............................................شخصاوعشرونالثمانية

159....................................................................الجبت

208...................................................................الحاءان

127.........................................................الحجاب

،262 219.......................................................................الحجة 167...................................................................الخلافة 140،222..........................................................الذرو

179،188،233،253،258،262..البيضاءالرجعة

270،282

136................................................الـمنبأينعشرالسبعة

140......................................الـمنبأونشخصاعشرالسبعة

201،206،210.............................................السياقة

409



147،160،204،222....................................الصفا

145،146،208....................................المرئيةالصورة 189،194،251................................................الضد

159،234،235..........................................الطاغوت 118،120،240،253...........................الصغيرالعالم

118،120،253..........................ريالبشالصغيرالعالم

119،220،240......................................الـكبيرالعالم

220...........................................................النورانيالعالم

176،177...........................................................العين

207،208............................................................الفاء

205..........................................................الفارسيةالقبة

274...........................................................المحمديةالقبة

،140،185،210،215،216،217...الهاشميةالقبة

250

262...........................................................الزهراءالـكرة

257...............................................................الـكروبيون

188........................................................البشريالـكون

187..........................................................الترابيالـكون

187،264...........................................الجوهريالـكون

188،262...............................................السابعالـكون
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187...........................................................المائيالـكون

187.........................................................الناريالـكون

153،180،186،223،253،260..النورانيالـكون

187.........................................................الهوائيالـكون

125،126،152،154...............................اللاهوت

240،253...........................المذمومينحالفيالمحمودين 240،253،276،277.............................الـمختبرين الـمختص

...............................................................255

253..............................................................الـمختصين 256................................................................الـمخلص

240،253...........................المحمودينحالفيالمذمومين

220،254،256

120..............................................الترابيةالسفليةالمراتب

119............................................النورانيةالعلويةالمراتب 253،281،283....................................الـمستحفظين

240......................................والـمستحفظينالـمستودعين

124...................................................................المعراج

المعنى
..

122،123،132،137،141،172،173،

176،180،188،189،194،195،196،

197،201،202،203،204،205،206،
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207،208،209،213،214،216،217،

219،220،225،255،258،261،274،

281

120،240،256..........................................الـمقربون 119،120،127،162..................................الملائكة

252،256.......................................................الممتحن 132..................................................................المـنبأون

212...............................................................الـمهرجان ،122،137،207،208،214،217،220...الـميم

272 153،227،228،235................................الناسوتية 240،245........................................................النجباء

255..................................................................النجيب

....................................النسخ

227،228،234،237 182،183،245،255...................................النقباء

255،274........................................................النقيب

212....................................................................النيروز

122..........................................................الوحي

،123 181.......................................................................الياء

146،252،255................................................اليتيم

412



146............................................................الأكبراليتيم

،156،159،161،162،164،165....المؤمنينأمير

167،169،178،179،185،214،217، 241،262،273،277،278

207..............................................................النحلأمير

122،125،127،175...................................حجاب

180،245.............................................المعجمحروف

147.......................................................................رتبة

،259،265،266،268،269،270،271رمضان

272،273،275

217..................................................................سلسبيل 191،220.........................................................سلسل

214،216،217..............................................سلسلا 180،188،211،216....................................سياقة

211................................................................النورعبد

.....................................قالب

225،226،227،239 194...........................................................الـكشفيوم

413



والمعادن والنبات الحيوان فهرس

233......................................................................أنعام

233.......................................................................بغال

192.........................................................................بقر

188.......................................................................بهائم

235...................................................................جرذان

233.......................................................................جمل

236........................................................................حجر

414



233.....................................................................حديد

93،192،238...................................................خمير

235...................................................................خفاش

234...................................................................خنازير

235..................................................................خنافس

233.....................................................................دبيب

233....................................................................دواب

235.......................................................................دود

235.....................................................................ذباب

233،236..........................................................ذهب

233.................................................................رصاص

190......................................................................سباع

186..................................................................صلصال

235......................................................................ضب

172،188،190،238.......................................طير

191،192........................................................غراب

192........................................................................غنم

197.......................................................................فضة

233.......................................................................فضة

233........................................................................فيل
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234......................................................................قردة

192...................................................................كلاب

233....................................................................نحاس

172،188...........................................................هوام 233......................................................................هوام

233...................................................................وحش

235.......................................................................وزغ

235.....................................................................يربوع

والأديانالمذاهبوالفرقفهرس

124......................................................................ريةبت 194.....................................................................بهمنية

124...................................................................جهمية 157...................................................................خوارج

276.......................................................................نةس

124......................................................................راةش
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276......................................................................يعةش

171،219............................................................عامة 205....................................................................عرب

192،194،205،206.....................................فرس 124......................................................................لبدية 192...................................................................مجوسية

124...................................................................مرجئة 276...................................................................مرجئة

124.......................................................مسلمون

،166 238،276......................................................نومشرك

124.....................................................................معتزلة 277...................................................................مقصرة

145.....................................................................ناصبة

124.................................................................والناصبة 142،163،214.................................................يهود
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ع١/١



عجارملاورداصملا

ةيريصنلارداصملا

ةطوطخملارداصملا

يراجنسلانوزكملاناويدحرش–(م١٩٤٢ت)ناميلس،دمحألا

ديحوتلاصاخيفدييأتلا–(م١٦٤.ايحناك)يزالكلادجم،يكاطنألا

صاخشأةفرعميفءامسألا–(ه٧٠٢ايحناك)رامعملانبا،يدادغبلا

ءامسلاوضرألا

نيملاعلافالتخا–(يرجهلاسماخلانرقلا)ةبعشنبا،ينارحلا

ةيشابتسرلاةلاسرلا-(ه٢٤٦ت)نادمحنبنيسحلا،يبيصخلا

اههقفو

ةيلقنلاةلدألا–(نيرشعلانرقلانميناثلافصنلا)ميهاربإ،دوعس

دايعألاةيعدأ-(٦٢٨ت)نوزكمنبنسحلا،يراجنسلانوزكملا

ةيرونلاةلاسرلا–روصنمنبيلع،يريوصلا

يفةلالدلاوثحبلا–(ه٤٢٦دعبت)مساقنبنوميملا،يناربطلا

ةلاسرلالكشم

ةدشرملاةلاسرلا–(ه٤٢٦دعبت)مساقنبنوميملا،يناربطلا



رداقلا

يناعلابجتنملاناويد-(ه٤..ت)نيدلابجتنم،يناعلا

جردلاوبتارملا-(ه١٣١ت)ةيواعمنبهللادبع

يبرعلامسقلاتاطوطخمنم٤٩١٤مقرطوطخملا-سوسألاباتك

سيراببةينطولاةبتكملايف

ةقبطلا–ميهاربإبيبحةخسن–عومجملاباتك

–دوعسكلملاةعماج-يناعلابجتنملاناويدحرش-ميهاربإ،جهرم

ز٢٩٥٥مقرتحت–ضايرلا

.ةعوبطملارداصملا

ةروكابلا–(م١٩نرقلانميناثلافصنلا)ناميلس،يضألا

ةيناميلسلا

يلعلامجءاورقيقحت-ديحوتلاةلاسر–ىمليكتىنبيلع،يرسجلا

.م٢-١٤

سلدنألاراد-بلاغىفطصمقيقحت–تفهلا–لضفملا،يفعجلا

.م١٩٧٧توريب-٢ط

ع٢،



٤ط-غالبلاراد-ىربكلاةيادهلا-نادمحنبنيسحلا،يبيصخلا

.م١٩٩١-توريب

ةيرعشلاةعوسوملا–يبيصخلاناويد-نادمحنبنيسحلا،يبيصخلا

.م٢٠٠٩-دشارنبدلاخةسسؤم-ةيبرعلا

م١٩٢٤-ةيقذاللا-يفرتلاةعبطم-نييولعلاخيرات–بلاغدجت،ليوطلا

يلعألاةسسؤمةقيقحلاوةروطسألانيبنويولعلا-مشاه،نامثع

توريب

دبعرشن٦١٨٢مقر-سيراب-ةيلهالاةبتكملا-يريصنلاميلعتلاباتك

اهدعبامو٤٧٤ص-نييمالسإلاتالاقم–يولبنمحرلا

يمالسإلاىدملاراد-ليلجلادبعنبفصنملاقيقحت–طارصلاباتك

.م٢..0–

نودبةينورتكلإةخسن-اهبىذتحيةودقيبيصخلا-نيسح،مولظم

.ميكرت

ةماعلاعجارملاورداصملا

ميركلانارقلا

قيقحت-ةغالبلاجهنحرش-(ه٦٥٦ت)نيدلازع،ديدحلايبأنبا

ىسيعةيبرعلابتكلاءايحإراد(١٩٦٠م)-ميهاربإلضفلاوبأدجم

هاكرشويلحلايبابلا

راد-ةباحصلاةفرعميفةباغلادسأ-(ه٦٢.ت)نيدلازع،ريثألانبا

١٩٨٩-توريب-ركفلا



يبرعلاباتكلارادخيراتلايفلماكلا-(ه٦٢.ت)نيدلازع،ريثألانبا

٧٦٦١-توريب-

راد-نيلفغملاوىقمحلارابخأ–(ـه٧69تل(جرفلاوبا،يزوجلانبا

١٩٩.-ينانبللاركفلا

بلحخيراتنمبلحلاةدبز–(ه٦٦.ت)نيدلالامك،ميدعلانبا

١٩٩٦-توريب-ةيملعلابتكلاراد

٧٦٦١-توريب-ةفرعملاراد-ناضمر

طوؤانرأدمحاقيقحتتايفولابيفاولا–(ه٧٦٤ت)ليلخ،كبيآنبا

. ٢...-توريب-ثارتلاءايحإراد

رونأقيقحت-ىواتفلاعومجم(ه٢/١٧ت)-دمحأنيدلايقت،ةيميتنبا

٢..0-٢ط-ءافولاراد-زابلا

نيحورجملا–(ه٢٥٤ت)دجممتاحوبا،نابحنبا

٢ط-يملعألاةسسؤمرشن-دنهلا-ةيماظنلافراعملاةرئادقيقحت

١٩٨٦-توريب

زييمتيفةباصإلا-(ه٨٥٢ت)نيدلاباهش،ينالقسعلارجحنبا

ـه١٤١٢-توريب-لبجلاراد-يواجبلادجتيلعقيقحت-ةباحصلا

للملايفلصفلا–(ه٤٥٦ت)دمحأنبيلع،يسلدنألامزحنبا

تد-ةرهاقلا-يجناخلاةبتكمرشن-لحنلاوءاوهألاو



نودلخنباخيرات–(ه٨٠٨ت)نمحرلادبع،نودلخنبا

قيقحت–نايعألاتايفو–(ه٦٨١ت)دجمنبدمحأ،ناكلخنبا

٤١٩٩-توريب-رداصراد-سابعناسحإ

توريب-رداصراد-ىربكلاتاقبطلا–(ه٢٢.ت)دجم،دعسنبا

بتكلاراد-ديرفلادقعلا–(ه٢٢٨ت)دجمنبدمحأ،هبردبعنبا

ـه٤.١٤-توريب-ةيملعلا

١٩٩٥-ركفلاراد-قشمدخيرات–(ه٥٧١ت)نيدلاةقث،ركاسعنبا

٢..٢برعلاباتكلاداحتا–نوراه

-ركفلاراد-ةياهنلاوةيادبلا–(ه٧٧٤ت)نيدلادامع،ريثكنبا

٦١/ا

دجمقيقحت–ريثكنباريسفت–(ه٧٧٤ت)نيدلادامع،ريثكنبا

١٤١٩-توريب-ةيملعلابتكلاراد-نيدلاسمشنيسح

راد-بايترالاعفريفلامكإلا–(ه٤٧٥ت)هللاةبهنبيلع،الوكامنبا

١٩٩،-توريب-ةيملعلابتكلا

توريب-رداصراد-برعلاناسل-(ه٧١١ت)نيدلالامج،روظنمنبا

-ثيدحلارادةسسؤم-داجسلامامإلاداهج–ينيسحلااضر،يلالجلا

.ـه١ع١٨

ع٢٣



دووادنبالاجر–(ه٧٠٧ت)دووادنبيلعنبنسحلا،يلاحلا

١٩٧٢-فجنلا-ةيرديحلاةعبطملا

راد-ءابدألامجعم–(ه٢٦٦ت)يمورلاهذلالبعنبتوقاي،يومحلا

م١٩٩١-توريب-ةيملعلابتكلا

راد-نادلبلامجعم–(ه٦٢٦ت)يمورلاهللادبعنبتوقاي،يومحلا

تلد.توريب-ركفلا

ـه٤.١٤-يمالسإلامالعألابتكم-٢ط-مولعلارحبقداص

راد-دادغبخيرات–(ه٤٦٢ت)يلعنبدمحأ،يدادغبلابيطخلا

توريب-ةيملعلابتكلا

٢١٩٩-ثيدحلالاجرمجعم–يئوخلا

بيعشقيقحت-ءالبنلامالعأراممل–(ه٧ع/ات)نيدلاسمش،يبهذلا

١٩٩٢-توريب-ةلاسرلاةسسؤم-طوؤانرألا

داوعراشبقيقحت-مالسإلاخيرات–(ه٧٤٨ت)نيدلاسمش،يبهذلا

.م٢..٢٣ـيمالسإلابرغلاراد-فورعم

دومحمقيقحت-حاحصلاراتخم-(ه"٦٦ت)ركبيبانبدلاخ،يزارلا

.م٩٩٥١-توريب-نانبلةبتكم-رطاخ

٥ط-نييالمللملعلاراد-مالعألأ–(ه١٣٩٦ت)نيدلاريخ،يلكرزلا

٦١ / .



قيقحت-يسوواطلاريرحتلا–(ه١١،١)نسح،يلماعلانيدلانيز

ـه١ع١١-مق-ءادهشلاليسملةعبطم-يرهوجلالضاف

.م٩٩٧١قشمد-ةديدجلاةعيلطلاراد-٢ط-ريجلا

ةخسن-ةيمامألاةعيشلادئاقعىلعءاوضأ-رفعج،يناحبسلا

ةينورتكلإ

ـه١٨١٤-مق-يمالسإلا

ت)يقشمدلايسيقلادمحنبهللادبعنبدجم،يقشمدلانيدلاسمش

مهباقلأومهباسنأوةاورلاءامسأطبضيفهبتشملاحيضوت-(ه٨٤٢

توريب-ةلاسرلاةسسؤم-يسوسقرعلاميعندجتقيقحت-مهانكو

.م١٩٩٣

قيقحت–لحنلاوللملا–(ه٥٤٨ت)ميركلادبعنبدجم،يناتسرهشلا

١٩٩٢-٢ط-توريب-ةيملعلابتكلاراد–دجميمهفدمحا

ةبتكملاعقوم-باسنألأ–(ه٥١٢ت)ملسمنبةملس،يراحصلا

ةلماشلا

يداهلاراد-عيشتللةيركفلاينابملاروطت-يسردمنيسح،يئابطابط

ريج١ع٢٢٣

(كولملاولسرلامايأ)يربطلاخيرات-(ه٢١.ت)ريرجنبدجم،يربطلا

.ه١٤.٧-توريب-ةيملعلابتكلاراد-

cع٢



نبهللادبعقيقحتيربطلاريسفت-(ه٢١٠ت)ريرجنبدمح،يربطلا

.م٢٠٠١-رجهراد-يكيرتلانسحملادبع

قيقحت–لاجرلاةفرعمرايتخا-(ـهع٦هت)نسحلانبدلاخ،يسوطلا

.ـه٥١١٤-مق-يمالسإلارشنلاةسسؤم-يمويقلاداوج

ةنسلانامجرتةرادإ-دئاقعوخيراتةيليعامسإلا-يلإناسحإ،ريهظ

١٩٨٧-روهال

نسحقيقحتةعيشلانايعأ-(م١٩٥٢ت)نيمألانسحم،يلماعلا

توريب-فراعتلاراد-نيمألا

٤ط-يفاسلاراد-مالسإلالبقبرعلاخيراتيفلصفملا–داوج،يلع

٢ . . \

–يرئاضغلانبالاجر-(ه٤٥٠لبقت)نيسحلانبدمحا،يرئاضغلا

يلالحلااضردجتقيقحت

Studioةيرود–يبيصخلانعةسارد–نوراي،نامديرف islamica

يناليكنمحرلادبعةمجرت-١٢١-٩١ص-٢..١-٩٢ددعلا

طيحملاسوماقلا-(ه٨١٧ت)يزاريشلانيدلادجم،يدابآزوريفلا

باقلألاوىكلا–(ه١٣٥٩ت)دجمنبسابع،يمقلا

.ديدجلادهعلا-سدقملاباتكلا

ةعماج-ةيرجحةعبط-يشكلالاجر-(ه١٣٥هت)رمعنبلخ،يشكلا

ايبمولوك



ةوحصلاراد-ةينطابلاةهجاوميفمالسإلا-(مثيهلاوبأ)دجم،بوذجملا

.م١٩٨٥

- يمالعالاةسسؤم-يسلجملالاجر-(م١٦٩٨ت)رقابلخ،يسلجملا

6٩٦١-توريب

سلدنألاراد-نامزلارابخأ–(ه٢٤٦ت)نيسحلانبيلع،يدوعسملا

١٩٩٦-توريب

ةخسن-بهذلاجورم–(ه٦١٣٤ت)نيسحلانبيلع،يدوعسملا

ةينورتكلإ

ىسومقيقحت-يشاجنلالاجر-(ها90ت)يلعنبدمحا،يشاجنلا

مق-يمالسإلارشنلاةسسؤم-يريبشلا

معنملادبعقيقحت-ةعيشلاقرف–(ه"ق)يمقلادعسويتخبونلا

.م١٩٩٢-ديشرلاراد-يفحلا

قيقحت-تاغللاوءامسألابيذهت(ه"٧٦–ت)نيدلايحم،يوونلا

.اطعرداقلادبعىفطصم

راد-يبوقعيلاخيرات-(ه٢٩٢دعبت)قاحسانبدمحا،يبوقعيلا

توريب-رداص

ع٢١/
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